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- Хилядарката” е първата сръбска банкнота, която Народната 
банка на Сърбия пусна в обращение след 85 години. Тя е защитена 
като еврото, така че не може да се фалшифицира, заяви гувернерът 

Сръбската централна банка Младжан Динкич. На лицевата страна 
е изобразен ликът на Джордже Вайферт, който цели 26 години е 
оглавявал централната банка на Сърбия, а на обратната - неговата 
фигура.
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Премиерът Зоран Живкович съобщи
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10001* Заподозреният се казва Звездан Йованович и е заместник-командир на отряда за 
спецоперации "Червените барети" * Намерен е снайперът "Хеклер и Кох ГЗ" * Арестуван е и 
Саша Пеякович, а командирът на отряда Душан Маричич Гумар е сменен

Голямата акция за борба сре
щу организираната престъпност, 
започнала след обявяването на

Той поясни, че заради изключи
телно важните информации е на
рушил обещанието да не говори 
пред обществеността след изби
рането си за премиер на Сърбия и 
оповести редовни пресконферен
ции.

Досегашната ”хилядарка”ще е в обращение до края на годината. 
До 30 април ще се изтеглят от обращение металните монети от една, 

и десет пари, а до лятото ще бъдат пуснати в оборот металнипет
монети от два, пет, 10 и 20 динара. Най-малката метална монета ще еизвънредно положение по повод 

атентата срещу Сръбския преми
ер Зоран Джинджич, даде резул
тати. Заради основателно подоз
рение, че на 12 март е убил пре
миера Зоран Джинджич, е аресту
ван заместник-командирът на от
ряда за спецоперации "Червените 
барети” Звездан Йованович, с 
прякор ”3веки”, заяви във втор
ник на извънредна пресконфер-

от 50 пари.
Според думите на Динкич, динарът занапред ще се отбелязва на 

валутните листи със СРД.На пресконференцията присъ
стваха вицепремиерът Чедомир 
Йованович, вътрешният минис
тър и вицепремиер Душан Миха- 
йлович, заместник-министърът 
Ненад Милич, началникът на ре
сора за обществена сигурност

енция председателят на правител- Сретен Лукич, началникът на Уп-
ството на Сърбия Зоран Живко- равнението за борба срещу орга-
вич. Премиерът съобщи, че по визираната престъпност полков-
време на обиск полицията е отк- ник Б°Р° Баняц' “^Р™йо-
рила снайпер германско произво- Го^аГраТоТавлевич и начални;

^Гпо^ет^ещу Зо- Убиецът Звездан йованович “

ран Джинджич. Узнава се, че следствието по
Заподозреният атентатор ве- "Червените барети” Душан ,ювод атентата наближава своя 

здан Йованович, известен с пря- Маричич румар и задържан за ра- край и са известНи почти всички
кора ”3веки , е роден през 1965 в ^ организатори и извършители. Го-
град Печ. Задържан е и заподоз- в кратката си реч пред нови- лям брой от тях псчо са в ареста, а 
реният за съучастие Саша Пеяк- ите прсмИерът Живкович пр0Дължава издирването на вода- 

”Пеле , роден през 1971 г. в благодари па гражданите за пре- чите на т пар. "Зсмунски клан” и
Суботица, също офицер в спецот- доставените информации, на „реДИ всичко на Милорад Луко-
РяЯа- МВР на Сърбия, на БИА и на Во- „ич де, ия и Душан Спасосвич

Заради връзки с т.нар. Земун- йската на Сърбия и Черна гора. Шиптар. 
ския клан” е сменен командирът

Помен за жертвите от бомбардировките
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пред паметника на жертвите в Сурдулица
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Цветя бяха положени ииштж СЧГ и Германия

Покана за членство 
в Съвета на Европа

Разширяване на праламен- 
тарното сътрудничество * във всички храмове на СПЦ в страната и в чужбина - 

възпоменателен молебен за невинно пострадалите по време 
на въздушните удари 1999 година

Във всички храмове под юрисдикцията на Сръбската православна 
църква в страната и в чужбина в понеделник беше отслужен помен на 

жерТви от натовскнте бомбардировки срещу Югославия. 
Светейшество сръбският патриарх господин Павле

Развитието на сътрудничество между Немската со
циалдемократическа партия и социалдемократичес
ките партии в Сърбия е било главна тема на срещата 
между председателя на парламента на Сърбия и 1ер- 
„а гора Драголюб Мичунович и делегацията на Нем
ската социалдемократическа партия, кот о| е на

Белград, предаде сръбската - и

Външният министър на Сърбия и Черна го
ра Горан Свиланович посетя Стразбур, къдсто 
участва иа Заседанието иа Комитета на мини* 
трите на Съвета на Европа.

Комитетът на министрите на СЕ прие ре
золюция, с която Сърбия и Черна гора се кани 
да стане 45-а членка на най-старата европейска 
институция. Официалната церемония по прие
мането н издигането иа държавния флаг иа 
СЧГ пред Палатът на Европа в Стразбур са 
оповестени за 3 април,

невинните 
Неговото

Марко” в Белград. Освен членове на семействата на пострадалите 
между 24 март н 9 юни 1999 година, на помена присъстваха съюзният 
министър на отбраната Борис Тадич и републиканският министър на 
вероизповеданията Воислав Мнлопановнч, както и лидерите на ДУУ 
и НС Воислав Кощуннца и Велимир Илич.

12 свещеници, отслужи панихида в черквата

щение в
Немските “«мцати^^ сътруднич0.

особено от сз.трудничест
на Сърбия

иаот разширяването 
ство между двете страни

циялдсмикратическите партии
и Черна гора, твърди агнецията,
вото СЪС со (На 3 стр.)
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Брюксел__

Министър Паси на работен 

обяд при лорд РооъртсънБитката за Багдад започва 4Силите на американо-бритамската коалиция иапрсд- 
около 80 километра от иракската столица Багдад.маха на

Силната пясъчна буря превърна денят и нощ, а видимо
стта е сведена на места до няколко метра. Въпреки това 
бронираните колони, подкрепяни по въздуха от хеликоп
тери 'тЧпачи”, достигнаха до град Карбала. Псптагонът < 
потвърди, че^се очаква Саддам Хюссни да употреби хи
мическо и биологическо оръжие срещу напредващата ^ 
към Багдад армия.

Авангардът на американско-британските сили е ок- ■ 
оло 80 километра от Багдад, предава Ройтерс. Франс прсс Г 
отбелязва, че основната част от войските, конто навля- & 
зоха от Кувейт, остава далеч назад.

7 посещението на българският министър наВторият ден от 
външните работи в Брюксел предвижда среща на министър Соломон 
Паси с Джсфри пан Орден, докладчик на Европейския парламент за 
България и заместник-председател на Комисията по външни 
отношения на Европейския парламент, съобщава сайтът на МВнР. 
Министър Паси ще се срещне и с Ханс-Герт Пьотеринг, председател 

1 на ЕНП в ЕП, както и с Хавиер Солана, 
на Съвета па ЕС и Висш представител на ЕС по

на политическата група 
генерален скретар : 
общата външна политика и политика на сигурност. Министър Паси 
участва в работен обяд, даван от генералния секретар на НАТО лорд 
Робъртсч,н за седемте поканени за членство държави. Българският 
външен министър Соломон Паси разговаря е Робърт Брадке, 
помощник държавен секретар на САЩ и е посланик Никълъс Бърнс, 
постоянен представител на САЩ в НАТО.

Пясъчни и гръмотевични бури и силни ветрове парал
изираха целия театър на бойните действия в Ирак. Въ- .......
преки товя, оперяцията е п код, съобщиха от щаба пя Установен с пълен контрол пад пристанищния град 
американското централно командване в Катар. Ум Каср, съобщи британски офицер. До 48 часа гам се

Войната върви по план, но най-тежките боеве тепърва очакват хуманитарни доставки. Не са унищожени вей 1КИ
гнезда на иракска съпротиви край Ьасра и градът засегапредстоят, каза шефът па Обединеното командване на

началник щабовете генерал Ричард Майерс. Офанзивата има статут на военна цел. 
водят части на Трета американска пехотна дивизия, конто Международният комитет на Червения кръст алар-
са блокирани по пътя си към Багдад. Пясъчна буря е мира, че хуманитарната обстановка в Басра с критична и 
спряла придвижването па 101-ва десантна американска поиска разрешпие инженери да преминат фронтовата ли- 
дивизня, която настъпва по западния фланг па съюзни- пия, за да възстановят водоснабдяването, 
ческата офанзива. Има съобщения за бомбардировки край Мосул, Ки-

Морски пехотинци са форсирали река Ефрат при Ма- ркук и Арбил п Северен Ирак. Забелязаните в тази част 
сирия, на 350 км от Багдад. Танкова колона е преминала на страната американски сили ще изпълняват хумани- 
града под ожесточен обстрел с автомати, картечници, тарни задачи, твърди командващ от морската пехота, 
противотанкови гранатомети и минохвъргачки, предаде Има предположения, че предстои откриване на втори 
Франс прес. Кореспондентът ма агенцията е видял по фронт в района, където кюрдите са готови да подкрепят 
пътя от Насприя към столицата стотина трупа на войските на коалицията в сраженията със силите на реж

има в Багдад.иракчани.

Червена 
линия около 
Багдад
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Пентагоиът с предупредил, че 
разполага с "достоверна информа
ция”, че е възможно да бъде пред
приета химическа и биологическа 
атака срещу коалиционните сили, ко- 
гато влязат в Багдад, е съобщил ко
респондентът на 5ку ТУ в иракската 
столица.

По думите му Пентагонът счита, 
че градът е заобиколен от "червена 
линия” и зад нея се намират елитните 
части на Републиканската гвардия, 
която разполага със своя артилерия 
и оборудване и ще започнат атака в 
момента, в който американските и 
британските войски се приближат до 
тази линия, използвайки срещу тях и 
химическо и биологическо оръжие.

.......................... . .. ... гаг^й!«Н
., че Ирак няма да използва оръжия за масово 1 

. унищожение". Това каза временно изпълняващият длъжността посланик !
• на Ирак в София Яхия Махди в предаването "Тази сутрин" на БТВ.Той-] 
; добави, че страната му има голяма сила да удари агресорите. На въпрос ; 
: дали изграждането на "червена нишка" около Багдад, зад която ще се : 
. използва иеконвенционално оръжие срещу силите на коалицията е офи

циална иракска политика, Махди заяви, че "цял Ирак е червена нишка й :
• е забранен за агресори”.

Топ отрече категорично срещу Кувейт да се използвани ракети със7 
; забранен обсег от ООН. "Тези твърдения са част от евтината прола-' 

гайда '. подчерта Яхия Махди. Според него, ракетите са иезтреляни от71 
| границата и. не надвишават обсега от 180 км. Махди каза още. че в разго- Я
• лорнте слредставители па външно министерство не е бил засяган въпроса ] 
1с американското искане за отзоваване на всички иракски дипломати, I

включително и от България.*

БСП: Войната е нелегитимна
БСП започва кампания против войната в Ирак и политиката на 

правителството по иракската криза. Левицата ще направи и 
допитване до българските граждани дали одобряват военните 
действия, като отговорите ще бъдат изпратени до премиера Симеон 
Сакскобургготски и министъра на външните работи Соломон Паси.

Според председателя на БСП Сергей Станишев, 90% от бълга
рите не одобряват войната в Ирак. За да докаже това, БСП обявява
създаването на гражданска коалиция за мир. В цялата страна ще 
бъдат разпространени листовки във вид на бюлетини. Те са 
адресирани до Министерския съвет и са с надслов: ”Аз съм против 
въвличането на България във война”.

Тази седмица Левицата организира срещи с интелектуалци, с пре- 
ставители на БЧК за събиране на помощи за пострадалите в Багдад 
и ще организира поредица от митинги-концерти срещу войната.

”БСП е готова

Тони Блеър:
V п - \|ГГ 1 «ГоЯЩйшВойната ще 

бъде дълга
■ -...шщо.
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Тони Блеър заяви, че силите на 
коалицията срещат съпротива при Ш*/■ 
настъплението към Багдад. Никой не I ‘7 
трябва да се изненадва от това, каза |Ш. 
британският премиер на пресконфер- Г 
енция. | ,3

Съюзническите войски осъщест- . 'ЩЯ 
вяват устойчив напредък, заяви Ш/*:]
Джордж Буш. Той се зарече Ирак да Иво* 
бъде освободен от режима на Саддам ;
Хюсеин. Същевременно генерал Ри- / 
чард Майерс предупреди, че иай-тру- * 
дните битки предстоят. Тони Блеър Т;^'Л

■ I да подкрепи и организира всякакви граждански 
протести във връзка с политиката на правителството и включването 
на България в една нелегитимна война”, категоричен бе лидерът на 
партията.

В края на седмицата политическият съвет на БСП ще обсъди и 
възможността да бъде поискан вот 
политиакта му по ираксата криза.
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Решението на правителството 
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имт - жяУк
Доларът пада... Вя :• 7 Въпреки първоначалните 

ве, американските войски 
* ще загубят около 3000 души при щур-

дълга. Отношенията между ЕвропТЙ нияТкпе™ ™ " ° ГеНеРал- Сп°раеДаГ^Р“еДБТр7ИМа^о*пи’
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"Позицията ни за Ирак е пра
вилна. Това е позиция, която бе
ше доста рационална”, каза преД 
Нова телевизия председателят 
на комисията по външна поли
тика, отбрана и сигурност Стани
мир Илчев. Той изтъкна, че ре
шението на парламента от7феВ' 
руари не означава участие 
война, а илюстрира "позиция- 
достатъчно активна, но и доста
тъчно съобразена с българските 
възможности и с положението 
на страната в рамките на меЖДУ' 
народните процеси.

плано-
вероянтоАмерикансият долар загуби 

позиции на валутния пазар 
спрямо еврото, предаде АФП. 
Еврото се покачи до $1.0673.
В началото на войната 
арите бяха обхванати

масъщо призна, че войната ще бъде Блеър ще се срещне

силите на ’
САЩ, американските вой-

коалицията срещат съпро- Сьвста “а* ^™и?ПД= "а СК™стол" Тдоста “чГза 

основната си^л „арГорТж™" Ба^аГ™0 В°"ИИЦИ ” Щ»М »а

паз- , Ирак и за хуманитарни проекти.
страна председателят на 
началник-щабовете ген-

от мо
ментна еуфория, но сега ин
веститорите са предпазливи 

развитието на воен
ните действия и по-точно 
продължителността на бит
ката за Багдад.

въви очакват
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Помен за жертвите от бомбардировките
гза мир и разу На паметника на 

падналите воини на 
ВВС и ПВО

Генерал 
Кръга положи

"Г” Паме™ика на пострадалите в град Ниш. Панихида за ВвНеЦ 
жертвите от бомбардировките ослужи владика Ириней със свеще- 4
ници от Нишката епархия.

Цветя край малката капела-паметник

По повод четвъртата годишника
ките на

О

че Иованович е убиецътПо повод четвъртата годишнина 
от агресията на НАТО срещу СРЮ_ _ на загиналите по време на

бомбардировките положиха представители на град Ниш и на общи 5елегацмя иа войската на Сърбия и 
ните Ниш и Нишка баня, на Нишавски окръг, представители нп ^!ерНа ГОр:'' начел0 с началника 
войската на СЧГ, на МВР и на организациите на борците през XX век Ренерал^аба

През пролетта на 1999 година от натовскнте рак^боЗТб^гра пГт^икаТ П°Л°Ж" °е"еЦ 
Ниши околностите му загинаха 57 граждани, над 60 бяха 

ранени и около две хиляди души - ранени.

генерал-полковник Балистичната експертиза на снайпера ”Хеклер и Кох ГЗ”, открит 
при ареста на заместник-командира на Отряда за спецоперации 
Звездан Йованович в Белград е потвърдила, че именно той е убиецът 

премиера Зоран Джинджич. Това съобщи Министърството на 
вътрешните работи на Сърбия.

Твърди се, че Йованович е свързан с организираната престъпност.

падналите воини от 
военновъздушните сили и противо
въздушната отбрана пред Команд
ването на ВВС и ПВО в Земун.

В делегацията бяха и заместник- 
началниците на ГЩ генерал-подпо
лковник Браннслав Петрович и ви
цеадмирал Радомир Груич.

пати в тежко
на

Босилеград(От 1 стр.) че никога да не изпаднем в по-
В края на пастирската си бе- ложение да гинем от бомби. ^

седа сръбският патриарх се помо- На въпроса как преценява се- уЗНЗМСНЗ НЗ 
ли на Господ да ”дари мир на ст- гашните бомбардировки срещу
раната и народа” и пожела ”оно- Ирак с оглед на това, че преди СГРЗДИТС НЗ 
ва, което сполетя и сполита нас, четири години и ние преживяхме «л\|1тй тпп/Опт/ОФИ 
никога да не сполети нито един една такава Голгота, Воислав Ко- В СИу ОЛИКЗНСКЗТЗ 
народ на света”. Сръбският па- щуница каза, че ”и от нашия слу- ц «а МррТНЯТЯ 
триарх изрази вярата си, че Го- чай, и от случая с Ирак се вижда, ** ИЛ

че силата е по-могъща от прав- П]ТОГ*гГ 
дата, а лъжата - от истината. Виж- 

винно пострадалите жертви от даме как злото се повтаря, сега 
бомбардировките на НАТО - ”ца- при по-различно отношение на 
рство небесно и вечен покой”.

- Никога няма да забравим то- то към него, което възприемам 
ва, но с това трябва да живеем - 
каза след панихидата съюзният
министър на отбраната Борис Та- летя преди четири години, каза 
дич и добави, че сега трябва умно лидерът на ДСС. 
да създаваме такава обстановка,

спод ще дари на всички ”мир, пра
вда и любов”, а на душите на не-

В Босилеград отскоро на почти 
всички сгради, в които се помеща
ват органите на Република Сърбия 
или на местното самоуправление се 

като малко охрабряване и утеха вее знамето на Сърбия. Република-

"Червените барети" вече не съществуват. В сряда бившите спецченгета 
без униформи напуснаха базата "Щолц" в Кула

по-голямата част от човечество-

Правителството 

разформирова 

'Червените барети"

нското знаме е поставено и на явни
те предприятия, ведомства и други 
обекти, чийто основател е Репуб
лика Сърбия или местното самоу
правление.

Раде Станоев, секретар на ОС, 
казва, че знамената са поставени 
въз основа на заключението на Ре
публиканското правителство, с кое
то се препоръчва на сградите, в кои-

след всичко онова, което ни спо-

Димитровград

Днес редовно 

заседание на ОС
Петнадесетото редовно заседание на Общинската скупщина 

Димитровград се провежда днес. На дневния ред на 
заседанието е отчета за стопанисване на общинската хазна 
за миналата година, както и отчетите за стопанисване на 
ведомствата и учережденията които ползват средства от 
общинската хазна. Освен това ще бъде обсъдено и проекто 
предложението на просторния план на общината, както и 
редица други въпроси.

то се намират органите на Р.Сърбия 
на териториалната автономия и на След най-новите разкрития жение, както и служебните си ле-

във връзка с атентата срещу пре- гитимации. 
миера Зоран Джинджич, Прави- Решено е цялото снаряжение, с 
телството на Република Сърбия което разполагаха Червените 

извънредно заседание във вто- барети и което се славеше като 
рник вечерта реши да разформи- най-модерно да поеме елитната 
рова Отряда за спецоперации, из- част на МВР в Сърбия - жандар- 
всстси като "Червените барети ’. мерията. Правителството

На членовете на "Червените жи всичко да това да се извърши в 
барети” е заповядано да предадат срок от 30 дни, който започва вед- 
оръжисто и останалото снаря-

местното самоуправление, както и 
на обществените предприятия, ве
домства и други обекти, да се вее 
знамето на Сърбия. ТоП добави, че 
още от август държавното знаме е 
поставено на сградата на ОС, От
дела на вътрешните работи, Общи
нския съд и на някои други обекти, в 
които работят различни държавни 
органи.

В
на

възло

вата.
А/Г.

Г1.Л.Р.

ййНа територията на Пиротски окръг

Приведени 26 лица
В рамките на извънредното по- арест (притвор) а шест са арссту-

вани Това сред населението в ди- 
митровградска община определс- 

предизвика одобрение, 
ментарите са, че срещу явно из

локалия криминални 
нещо подобно трябваше да

ложснис и настоянията да се за
ловят извършителите 
щото убийство на премиера Зона 
Джинджич, действа и секретариа
та на вътршните работи в Пирот
ски окръг. В рамките на това през лица п
последните няколко дни на тери- се раздвижи много покана Още 
топията на четирите общини на повече, че срещу мнозина има 
ГДга приведи са общо 26 ли- заявки за углавни „ела от деди 
на. Срещу девет от тях раздви- година и повече, кои 
жени са 12 углавни дела за непоз
волено производство и продажба
на наркотици, ползване на оръ- дани, от Димитровград е задър
жие, фалшифициране на пари и жано само едно лит. Я°*ато Операцията но разкриването и залавянето на
ир. При обиските са изети един ски са правени «а Долко . атспта' итс срещу сръбския премиер Зоран
автомобил "Мерцедес” и един реки всичко е Р ‘Р^ ‘ Джинджич се води под названието "Сабя . В
"Форд” фалшифицирани 9.500 вътрешни работи в Пирот поло Д*и" ^1Ллкохилядислужитслиот
ЕВРО, един пистолет и зиачител- жението в окръга оценява каго „а МВР, БИА и
но количество снаряд. Едно лице стабилно. Жандармерията, както и па Войската иа СЧГ.
е задържано в предварителен А. I.

на злове-
ио ко- Острнето на "Сабя” е насочено предимно 

"Земунскня клан” на Мнлорад Лукович - 
Легия, Душан Спасоевич - Шнптар и Миле Лук- 

- Кум, който наброява около 200 
престъпници. Тя обаче няма да пощади и 
престъпниците от останалите криминални 
групировки в Сърбия.

По време иа операцията "Сабя” е задвижена 
и друга операция, наречена "Вихър”, в рамките 

която са блокирани всички достъпи до Бел
град. Тази операция е предприета веднага след 
убийството на полицейския генерал Бошко 
Буха, извършено преди около една година, и е 
задвижвана след всяко убийство по белград
ските улици.

но
към

вестните

ович

ЖПоне са сега по непотвърдепи дуйаКричичТумарТсаша Пеякович-Пеле

на
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Пресконференция на ОС на Г17 ПЛЮС в
В Босилеград по повод избирането на елек- 
тори за сформиране на Национален съвет на

сти Сотиров.
- Йовица Костов, председател па Гла
вният съвет на ДСБЮ, казва, че 00 
на ДСБЮ в Босилеград е заел ста
новището да не участва в предлага
нето на електори и сформирането на 
Национален съвет, понеже "функци
ята му е съветиичсска и чрез него не 
могат да се решават проблемите на 
малцинството”. Но, добавя той всеки 
който възнамерява, може да се канди
датира за електор.

- Председателят па сдружението 
Матица па б'ьлгарите в Сърбия Пене 
Димитров каза, че по време на вли
зането в сила па Закопа за нациопал- 

малципетва Матицата не е била 
сформирана, така че няма юридиче
ско основание да предлага свои кан
дидати. Димитров изтъкна, че докол- 
кото някой от членовете на сдруже
нието желае, може да си събере под
писи и да кандидатства за електор.

Представителите па Демок
ратичната алтернатива, на СПО и на 
Г-17 плюс ни съобщиха, че досега не 
са разисквали въпроса за избиране па 
електори и за сформиране на Нацио
нален съвет на нашето малцинство.

П.Л.Р.

Димитровград

Не искат да са 

само наблюдатели
Общинската Скупщина ще се капди-Въпреки че някои малцинства в 

Републиката вече проведоха елек- датират за електори. 
торски скупщини и избраха свои на- - Миле Миленов, председател па 
цнопални съвети, в Босилеградска 00 на ДС, казва, че в партията раз- 
община все още текат подготовки за искват различни възможности, и утре 
съставянето па листи и събиране па в Босилеград ще се проведе зассда- 
подпнеи. На въпроса - какви конкрет- ние, па което ще вземат участие и 
ни мерки са предприели досега във представители па ОО па ДС от Ди- 
връзка с избирането на електори и митровград. Поканени са и общиис- 
дали въобще възнамеряват да издиг- китс отбори па партиите па ДОС в 
нат кандидатури на свои представи- общината. Ще предложа да бз.де сфо- 
телн в Скупщината па електорите”, рмпраиа единна листа на ДОС; под- 
представители на някои политически черта той. 
партии и сдружения дадоха различни - От председателя па ОО па I СС , 
отговори. Александър Сотиров узнахме, че те

- Владимир Захариев, прсдседа- ще участват в събранието, което ще 
на ОС и лидер иа тукашната ДСС, организира ДС в Босилеград. Наши

ят отбор винаги се е застъпвал за за
щита правата па българското малци
нство и така и ще продължи”, оповс-

Миналата седмица в Димитро- инженер, който е подпредседател 
на съвета, Валентина Басовапград бе проведена първата прес

конференция иа сформирния на 9 (1967), дипломиран химик, Рад.
, Общински съвет на Г17 мила Методиева (1970), дипломи- 

ран строителен инженер, Драган 
Милтенов (1972), дипломиран 

Иван машинен инженер, Камелия Мц. 
халкова (1972), инженер по ин-

март т.г 
ПЛЮС.

иитс

На срещата с журналиста пре
дседателят на съвета д-р 
Милков заяви, че в тази партия 
членуват предимно млади хора с форматика, Драган Стефанов, 

полувисшо образование, (1968), дипломиран инеженер по 
които вече не искат да бъдат са- технология, Анджсл Таков 
мо наблюдатели на политическа- (1958), дипломиран икономист и 
та сцена в Сърбия, а настояват да Зоран Цветков, (1960), машинен 
участват в необходимите общест- инженер.

Общинският съвет на Г 17

виеше и

тел
заяви, че в партията вече са разис
квали този въпрос, по ис уточни кол
ко и кои от 18-те отборницн иа ДСС в вени промени.

Милков, който е роден през ПЛЮС в Димитровград е първи- 
1958 година в Димитровград и по ят съвет на тази партия в Пирот- 
професия е лекар, специалист по ски окръг. Както бе изтъкнато на 
физикална медицина, представи пресконференция, твърде скоро 
пред журналистите членовете на ще бъдат сформираш! съвети и в 
Общинския съвет на Г17 ПЛЮС. останалите общини в окръга, а 
В неговият а,став включва: Илия след това и окръжен съвет.

то сс среща с редици трудности и пре
пятствия. Демократическата партия 
и с всички нейни членове, начело с 
четиримата подпредседатели - Зоран 
Живкович, Борис Тадич, Чсдомир 
Йованович и Гордаиа Чомич, които 
заемат най - високите държавни пос
тове в Републиката, както и новос
формираната държавна общност па 
Сърбия и Черна гора ще продължат 
по пътя па реформите, демократиза
цията и присъединяването иа Сърбия 
към европейските и световни иитгра- 
ционии процеси.

От ОО па ДС призовават всички 
честни граждани, конто смятат, че 
политиката на ДС е правилна, да 
постъпят в партията и всички заедно 
още по-усилено и енергично да 
работят за доброто на обществото.

В партията узнаваме, че броят на 
членовете на ДС в Босилеград през 
последните дии е увеличен, предимно 
с високообразовани хора.

Заседание на ОО на ДС в Босилеград

Методиев, дипломиран машинен Б.Д.
11а 23 т.м. в Босилеград се проведе нашето общество. След убийството 

заседание иа Общинската оргаииза- па премиера па много хора в Сърбия 
ция на Демократическата партия, на стана ясно. че борбата срещу орга- 
което бе разисквана актуалната об- ннзираиата престъпност и пътят па 
щественополитическа обстановка от реформите са единственият правилен 
началото па въвеждането на извън- път, конто трасираше знаменосецът 
редното положение в страната досе- па промените за по-светло бъдеще на 

Сърбия - д-р Зоран Джинджич.
Миле Миленов, председател иа 

дният посланик от ДС Игор Солда- ООпаДСв Босилеград, подчерта, че 
тович, координатори на партията от е трагично, това, че едва след смър- 
Белград, ръководството на ОО на ДС тта па Джинджич много хора разб- 
в Босилеград и много членове на пар- раха, че за реформите и промените 
тнята от общината. Игор Солдатович няма алтернатива. Всяка власт, която 
изтъкна, че д-р Зоран Джинджич е дойде след една диктатура, неминус- 
обявил война на организираната пре- мо се среща с огромни проблеми, с 
стъпност, която е най-голямото зло в един хаос, при разрешаването иа кои-

ОО на ДСБЮ в Босилеград
ския съвет на партията, също така 
съветът поиска от Жаклина Иван- 
чова да се откаже от членството си в 
ДСБЮ, а от съпругът й Драголюб да 
си даде оставка като член на Главния 
съвет на партията. Йованчови са "ви
новни”, че през 2001 г. са участвали в 
митинг, на който е искан отчет от 
тогавашния Общински съвет, а сега 
”не искат отчет от общинската власт 
на ДСС”.

га.
На събранието присъстваха наро-

По случай недоразуменията ме
жду Общинския съвет на ДСБЮ в 
Босилеград и местния филиал на 
КИЦ "Цариброд” , ОО на ДСБЮ 
поиска от Радко Стоянчов и Иван 
Николов да си подадат оставката като 
членове на ръководството на Общин-П.Л.Р. П.Л.Р

Димитровградския ИО на ОС по въпроса за градоустройствения план па 
общината Приключва подготовката за модернизиране 

на ж.п. линията и на гарата в Димитровград
ш Работите ще 

започнат в понеделник
ШтаШШ

Приключиха почти всички по- Предвидено е гарата в Димит- 
дготовки и в понеделник ще за- ровград да бъде построено и об- 
почне ремонтът и модернизира- заведена по международните ста- 
нето на гарата в Димитровград и ндарти. До края на годината се 
на жп линията към българската очаква да се модернизира и т. нар. 
граница с дължина над три кц- източна жп линия от Ниш към 
лометра. Започването на ремон- Димитровград, респективно до 
та закъсня с двадесетина дни по- българската граница, като се раз- 
ради комплектуването на необ
ходимата документация и забави-

Димитровград: Къде ще мине магистралата?На витрината на Градската 
рия в Димитровград от десетина дни е „
залепен градоустройственият проек- която е белият дроб” на града в ква- чески и юридически лица След това 
топлан за бъдещия ипфраструктурен Ртала «Уйпетъл би трябвало да се по- ще се изкаже и местното самоУппав- 
коридор номер 10 от Ниш до грани- ^Р011 виадукт, би се прекъснала ко- лепието, а всички предложения и сп- 
цата с Р. България. Жителите на Ди- мУикаЦията, т.е. водопровода с мест- новища ще бъдат разгледани от ко 
митровградска община я разглеждат постите над града, респективно към мисията към Министерството за гпя 
и публично коментират. В проекто- любимото излетно място на димит- доуствойство. Окончаително пеГ' 
плана са набелязани вариантите на Ровградчаните - манастира "Свети ние за градоустройствения шпн ия 
трасетата на инфраструктурните обе- Димитър , през зимните месеци пъ- общината ще вземе Правителството 
кти - автопътя, оптичния кабел, газо- тят би бил заледен и хлъзгав; димът иа Сърбия «жителството
провода... Димитровградчани все пак от аУсвусите на моторните возила би 
най-много се интересуват къде ще се слягал директно в котловината, в 
минава магистралния път. която е разположен Димитровград,

По този въпрос тези дни се произ- гРаДското гробище не би могло да се 
несе и общинското ръководство. разширява... __
Според председателя на ИО на ОС Според становището на Изпълни- ВСИЧКО в ГОТОПП ^ОПЛмпл..^ -
Емил Соколов, за Димитровград е телния отбор, третият вариант, който ^ I 0С10С1II04 ВЗН0 НЗ
най-подходящо пътят да се изгражда предполага изграждане иа тунел, е ПР1ГПиЛТГМ11А1... ___
на север от града, в района на памет- резервен. В някой друг етап от разви- I Ру К.ЦИЯТЗ НЗ ЖП ЛИНИОТР
пика на Нешково, хълма Козарица и тието 1,а града той може би могъл да ~ 1а
по-нататък към Желюша. Тези мест- бъде приет, но в този случай биха се Според председателя на ОС Боян Давит™* мишленост от Ниш. Според пре*
пости имат южна, слънчева диспоз- отсекли съществуващите гостил- провеждане на иаботитр го ’ въпРеки> че търга за Ценки на специалисти ремонтът
"^Най-неадекватно решение би би- ‘1- - ™а възможност и ГоГ “ро^рТГГиГ^Гб^Г "^“"модернизира

ло пътят да минава южно от града, Проектът на градоустройствен включени- * Р да ®ъДат то на гарата в Димитровград Ш
пад градското гробище и по склоно-’ план ще бъде предложен за публично Проведена беше и среща с пппгт-, приключи до 45 дни, а се очаква8
вете па Мъртвицата, където минава и разглеждане и обсъждане до 18 април останалите гранични служби „„ РА тавители на митницата и някои от изкопите и строители11
сега. Причини има много: трябва да се т-г- Дотогава забележки в писмена жп линията па се Ц'=л предвидената реконструкция на работи па тясттт л пимитров-
изсече голема част от боровата гора, градоустрой; рабо” '‘ '̂ГаКа’Че'«а могат да^ърщ" градени ” ^

галс-

ширят два от съществуващите 
шест тунела в Сичеваска клисура

лата се доставка от чужбина на и се ремонтират 24 моста и под- 
необходимите съоръжения от лези. За всички тези работи ще 
чужбина. Сега вече всички мате- бъдат похарчени 15 милиона ев- 
жб1„И»И съ°Ръжения’ какт° от чу- ро. Сръбските железници ще по
пит,.,.,,’ Така и от наши произво- дсигурят тези пари от кредити на 
дители, са складирани в Димит- Европейската 
ровград и в Суково.

инвестиционна
банка, която тази година им от
пусна 67 милиона евро.

Изпълнители на работата са 
няколко фирми - ЗГОП от Нови 
сад, МИНЕЛ и "Стандарт” от Бе
лград, както и Машинната про*

Б.Д.

А.Т.
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28 март 20СЗ
Сесия на ОС в Сурдупица

задачите си. За начало ОС ще от
пусне сто хиляди динара, а отбор- 
ниците поискаха веднага да започ
нат да се подготвят необходимите 
Документи за откриване на медията.

На сесията беше приет и мемора
ндум за намеренията на общините 
Сурдулица и Владичин хан за из-

В АТП Босилеград продължава трудната об
становкаТуризмът на Власина не се

развива според очакванията Редуцирана линията
към Караманицаграждане на съвместно сметище. То 

Ще се намира над село Загужане - 
Сурдулншко, а за изграждането му 
Ще са необходими около 1,5 милио
на евро. Част от парите ще подси
гурят общините, помощ се очаква 
от Републиката, а се разчита и на 
донори.

Отборниците приеха отчетите за 
легализират. Не за работа през миналата година на ИО

документи 'т*146 мог”дп се 113дадат на ОС, на общинското управление, 
Гопми, т : °Ва И° На 0С както « «а организациите, които се
боп» Ра КОМ"СПЯ’ която да Уточни финансират от общинската хазна, 
броя на незаконните постройки, ка- От обемистия 
то се изучи възможността

*Слободан Попович, председател на пг- 
туризма на Власина е основната ни задача витието на 
"Енеогогюоект" г Т ни заАача и доколкотоЬнергопроект , с които формирахме съвместно
предприятие, не е готов да ни съдейства 
възможности * Ще се открие нова радиостанция ДРУГИ

Как ще се развива по-нататък ту
ризмът на Власина още 
стно. В това отношение засега 
известно п каква ще е съдбата на 
предприятието "Енерго- Власина”, 

преди две години сформираха 
Сурдулишка община и белградска
та фирма ”Енергопроект”, от което 
освен всичко останало се очакваше 
да започне да строи туристически и 
други обекти на Власина. Понеже 
новата фирма не започна да функ
ционира, членовете на Сурдулишка 
община трябва да подемат 
местния Управителния съвет ини
циатива за провеждане на заседание 
на съвета, на което да се вземе ре
шение какво да се прави занапред: 
фирмата да работи или да се раз
формира, а след това да се търсят 
други възможности.

След като отдадоха почит на за
гиналия в атентат премиер Зоран 
Джинджич. това становище застъ
пиха отборниците на ОС в Сурду
лица, които приеха и програма за 
специални условия, при конто ще се 
издават документи за легализиране 
на обекти, построени без необходи
мите разрешения. Особено много 
незаконни обекти са изградени на 
Власина.Целта на ОС е, както под
черта председателят й Слободан 
Попович. нелегално изградените

С всеки изминал ден, Матери- ски до компетентните институции 
алното положение в босилеград- в държавата, с които сме настоя- 
ското Автотранспортно пред- вали за преразпледение на задъл- 
приятие, се влошава с всеки изми- женията. Търсили сме финансова 
нал ден. По думите на Драган помощ и от най - различни спон- 
Крумов, директор на фирмата, сори, но досега от никого не сме 
дълговете на предприятието въз- получили положителен отговор”, 
лизат на около 12 милиона ди- казва Крумов, 
нара. От година и половина жиро- 
сметката е блокирана и всички загубите, които предприятието 
парични траисакции се извърш- отчита по маршута Босилеград- 
ват с ”пари в брой”. В момента Караманица, автобусът към тлъ- 
колективът разполага с десетина мински във вторник, сряда и съ- 
едва автобуса, които де движат по бота вече няма да движи. Това ре- 
междуградските маршути към шение на АТП, както казват жи- 
Белград, Ниш и Скопйе и само с телите от този край, ще ги изо- 
сдин автобус, който превозва пъ- лира от света. Дали занапред 
тниците по местните линии към АТП ще редуцира маршутите си и 
Караманица и Горна Любата.

Тези автобуси са отпреди 15 го- бъде по - нататъшната съдба на 
дини и често се появяват дефекти, 106-те работници в този колектив 
което допълнително усложнява засега не е известно, 
поддържането на маршутите. До
сега сме изпратили редица допи-

обекти да се
не е изве- 

не е

дневен ред отпадна 
планираното разискване за финан-

Поради нерентабилността икоето
за всеки

в съв-

към вътрешността и каква ще

П.Л.Р.

В босилеградското електрораспределително
Неизползвани прелести: Пейзаж от Власина Договори за 

отсрочно изплащане
да се легализира.Допълнително ще сиране на политическите партии в | 
се уточни н срещу какви такси ще общината. Същевременно Воислав | 
стане легализирането.

Отборниците взеха решение ОС че този въпрос още не е изучен и
Костич, секретар на ОС, оповести.

да открие местна радиостанция, по- ще се разисква след около месец, 
неже сегашната, която още работи когато ще се проведе следващата 
в състава на РТС, не се развива и не сесия, 
е в състояние изцяло да изпълнява

Решението за репрогамиране-Въз основа на Решението на 
Управителният Съвет на ЕПС, от то на задълженията предвижда 
17-ти март в помещенията на няколко възможности. Всички, 
босилеградското
гражданите започнаха да сключ- сто от дълговете си, ще им бъдат 
ват договори за отсрочно запла
щане на дълговете си. Стоил Ве- нията. Доколкото гражданите се 
нков, шефа на електроразпреде- определят за отсрочно заплаща- 
лителното подчертава, че сред не, дълговете си ще отплащат в 
босилеградчани владее голям ин- продължение на няколко години 
терес за сключване на споразу- в зависимост от големината на 

Той добавя, че около 620 дълга, заедно със сметките си за

В.Б.
електрично, които до 31 март заплатят 65 на

” Услуга” - Босилеград заличени 35 на сто от задълже-свързани с имуществени права на 
собствениците на имотите граниче
щи с депонията, през чийто площи е 
запланувано да бъде прокаран про- 
тивпожарният път.

Работите върху изграждането и 
реконструкцията на пътя "Услуга” 
ще проведе със собствена механи
зация. При положение, че мястото 
където се изкарва боклука е доста
тъчно отдалечено от града и посо
ките към които духат ветровете в 
Крсмиково са благоприятни на това 
място да съществува депонмя, както 
и самото и местоположение, са ус
ловия тя да се ползва през следва
щите двадесетина години. В "Услу
га” са готови в близко бъдеще да 
построят и ограда около депонията.

П.Л.Р.

Противпожарен път 

около сметището мения.
домакинства дължът на електри- всеки месец, 
чното между 3 и 10 хиляди динари;
758 са домакинствата в общината отправят апел към всички потре- 
с дълг между 10 и 20 хиляди; до- бители, а особено към онези, коп- 
като около 200 семейства имат то постоянно не живеят в босиле- 
незаилатени задължения на стой- градска община да сключат дого- 

между 20 и 50 хиляди динари, ворн и предотвратът най-непопу-

Комуналното предприятие ”Ус- нява, че ИО ще осигури една трета 
от неопходимите средства. Пътя ок
оло депонията на дължима от около 
2 и половина километра ще е пред
назначен предимно за движение на 
камиони цистерни за гасене на евен
туални пожари. Проекта предвижда 
и поправка на часг от пътя от града

От електрораспределителното
луга” от Босилеград наскоро ще 
започне изграждане на път около 
градската депония в Крсмиково, а 
план е и поправка на една част от

в

трасето до самата депония.
Стойността на проекта ще въз

лиза на около 150.000 динари, казва 
Предраг Трайков, директор на ”Уе- до депонията, в дължина от около 
луга" Изпълнителният Отбор при 1,5 километра от местността Извор- 

финансова щица до Крсмиково.
От общината ще потърсят по

мощ при разрешаване на въпроси

пост
В нашата община, както сочи Ве- лярната мерка, изключване от 
нков съществуват и около 20 по- мрежата, 
требители със дълг между 50 и 
100 хиляди динари.

П.Л.Р.

ОС прие нашият 
подкрепа при реализация на прое- 

продължава Трайков и уточ-

иск за

кта. Заседание на Общинския щаб за приватиация 
в Димитровград___________________________

Предраг Трайков, директор 
"Услуга”, подчертава, че цената за 
водата, както и на другите услуги са 
повишена в съответствие увелича
ването цените па дребно през пос

па
Решение на ОС в Босилеград Спасението е 

в приватизациятаУвеличени цените за комунални
ледните 11 месеца.

Той добави, че въз основа на ре
шението на ОС търговците на паз- 

, в Босилеград, ще плащат на 
Услуга” по 250 - 300 динара 

исимост от това дали стоките про- 
камион или пък от леки 

е и таксата за

та са непроменени, обаче фирмите и 
ведомствата, в бъдеще ще плащат 
вместо 4,92 по 6,40 динара за 1 куби- 

метър. Увеличени са и цените 
за включване към водопроводната 
и канализационна мрежа. Домакин- 

които възнамеряват да се 
към водопроводната

си заседание Об- 
в Босилеград

На последното 
щинската скупщина

решение комуналното предпри- 
: ”Услуга” да увеличи цените на 

с 30 на сто.

През миналата седмица се проведе заседание на общинския клуб за 
към ОС в Димитровград, на коетоНа заседаниетоприватизация

присъства координаторът за приватизацията в Пиротскн окръг 
Павле Николич, както и представители на фирмите "Свобода” и ГИД.

Констатирано бе, че трябва да се положат максимални усилия 
посочените две предприятия час по-скоро да се избавят от кризата. В 
този смисъл бе договорено координаторът Николич да проведе разго
вор е представители на Министерството за приватизация по въпроса 
за състоянието на диета най-големи димитровградски фирми, които 
не работят от месеци. Представителите на местното самоуправление 
пък се нагърбиха със задачата да посредничат при осъществяването 
на договореностите между координатора и представителите на мин-

А. Т.

аравзе чел , и зпв-ятие
своите услуги средно 

Домакинствата 
Райчиловци занапред ще плащат за 

кубичен метър вода по 6 ди- 
половина, вместо досегаш

ните 5 динара, докато предприятия
та и ведомствата /це плащат за 
ки кубичен метър вода по 22 и по- 

досега шиите 17 ди-

в Босилеград и дават от
коли. Определена 
продажба на стоки вън от пазара. 
Така всеки търговец, който продава 
стока на улицата в периода ог 15 

15 ноември, ще плаща на 
■ 600, респективно 500 

зависимост от това дали

ствата, 
приключат 
мрежа, от първи април ще плащат 
по 9230, а за канализационната мре- 

8500 динари. Досега цената
за приключване към градскята во-
допроводно мрежа е била 7100, а
приключването към 
с струвало 4100 динара.

един
нара и

жа - новсе- април до 
"Услуга” по
динара в 
търговията сс върши от камион 
от лека кола.

канализацияталовииа, вместо 
нара и 30 пари.

Цените за ползване на канали
зационната мрежа за домакинства

щи!
истерсгпото.

П.Л.Р.
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Мероприятие на "Натура балканика" в 
ДимитровградЕмил Пейчев директор на Ветеринарната станция 

в Босилеград, по въпроса за изкуственото осе
меняване на крави ______________________

1КУсловия за развитие 

на животновъдството Очаква се на семинара, койтоПриродо любителското 
жество "Натура балканика” днес ще приключи в неделя, да при- 
започва да реализира в Димитро- състват жители на Димитровг- 
вград поредния си проект "Обу- радска община, които имат енту- 
чение и установяване на пилот- сиазъм и сила да се занимават със 
ни—демонстрационни ферми за селско стопанство. Ще присъст- 
органическо производство в Ди- ват и представители на местното 
митровградска община”. самоуправление и членовете на

Проектът е част от програма- общинския Съвет за устойчиво 
та за подкрепа на устойчивото развитие на селата.

Десетте най-усърдни участни
ци (в различни области) ще имат

дру-

Ветеринарната станция в Бо- пунктове в други села. В Горна 
силеград е изготвила проекто- Лисина и Долно Тлъмино вече 
програма за изкуствено осеменя- съществуват обекти, нужно е са- 
ване на крави в община. По този мо да бъдат приспособени за цел- 
повод разговаряхме с Емил Пей- та. Нашите екипи ще обикалят 
чев, ветеринарен лекар и дирек- селата всекидневно с три до че- 
тор на станцията.

- Поради голямата безрабо- ствено осеменяване, а на живот- 
тица и тежкото икономическо новъднте ще бъде дадена възмо-

Емил Пейчев
тири коли и ще провеждат изку-

развитие на селата в региона, 
който е започнал да се реализира 
през 2001 г. и който предполага възможност да продължат обу- 
сформиране на Център за разви- чението си, които участват в про- 

на селата в Димитровград, екта и през следващите три

общината ще се получават около 
12 милиона литра мляко. Това ще 
създаде възможности за откри
ване на цех за преработка на мля
ко. Във втория етап ще бъде ор
ганизирано и изкупване на доби
тък. Ще се създадат условия и за

положение много млади хора от жност и за редовна здравна за- 
Босилеградска община са готови щита на добитъка им. 
да се занимават с животновъдст- тие

Този Център има за цел да допри- години, 
нася за развитието на местните 
общности в Димитровград, като 
им оказва научна и техническа 
помощ, защитавайки при това 
природните богатства и култур
ните забележителности на този

- Казвате, че през първия етап 
во, по точно с отглеждане на ще въдат оплодени около 1500 
едър добитък. Това сочи и анке
тата, с която бяха обхванати 100 
домакинства, казва Пейчев.

крави. А<1ли през следващите 
години този брой ще се
увеличава и какви ще са резулта- развитие на земеделието - за от- 
тите от програл<ата? глеждане на редица култури, пре-

- В период от три години ще димно фуражни, а ще има усло- 
бъдат оплодени около 7500 кра- вия и за търговия на добитък, 
ви, които ще отелят около 6800
телета. Планираме половината щинската скупщина прие на 4-и 

- Програмата ще се проведе в от тях Да бъдат мъжки и те ще се март заключение, че засега няма 
две фази. В първата фаза е нужно отглеждат само за угояване. Го- възможност да окаже помощ, от 
изкуственото оплождане да обх- ляма част от женските телета, общинския бюджет да се на Вете- 
ване възможно по-голям брой около 2000, ще бъдат отглеждани ринарната станция за развитие на 
крави. Ние разполагаме с ветери- за подмладяване на стадото. Но- животновъдството. В дописката,

вите крави от качествена поро- отправена до станцията се казва,

Б.Д.

Какво всъщност означава 
изкусгпвеното оплождане на 
кравите и как то ще повлияе на 
повишаването броя на едрия до
битък в общината ?

Тези дни в Ясенов дел
Изпълнителният съвет на Об- Махленски

пътища
край.

"Органическото селскостопа
нско производство е в състояние 
да подобри функционирането на 
конвенционалното производство 
чрез същестуващите технически 
и технологически средства, осо
бено при сегашните условия, ко- 
гато липсва съвременна механи
зация, минерални торове и защи
тни средства”, изтъкват между 
другото организаторите на семи
нара.

парни лекари и техници, и сме го
тови да прилагаме най-съвреме- Да, в които е аплицирана генети- че доколкото това се наложи

ката от високопродуктивна симе- "общинското ръководство ще им В Ясенов дел тези дни започна 
комунална дейност, която до го
ляма степен ще улесни живота на 
селяните. Работници с булдозер 
на Общинската скупщина в Ба- 
бушница започнаха да прокарват 
и почистват махленски пътища и 
се очаква скоро да се прокарат 
пътища с дължина 3,5 километра 
към махалите Приоданци, Джап- 
инци, Муртинци, Ангеловци, 
Сребърница и Зиданица.

Финансовите средства за това 
се подсигуряват от два източ
ника. Общинската скупщина от
пуска 80 на сто от необходимите 
пари, докато останалите се под
сигуряват от местното самообла
гане на селяните. Доколкото 
времето позволи тези махали ще 
се свържат с центъра на селото 
си до началото на следващия ме
сец.

шште зоотехнически мерки, как- 
вото е изкуственото осеменява
не. През първата година е пред- по 15 литра мляко на ден, а за 
видено да бъдат обхванати около лактацнонен период от една го- 
1500 крави. За това са ни необ- Д”на от 4000 до 4500 литра. Док-

нталска порода, ще дават средно окаже помощ при съответните
министерства”.

П.Л.Р.

ходими четири пункта, контейне- олкото реализацията на програ- ----- -------- ----------------------------------------
ри за съхраняване и пренасяне на мата отпочне и през първата го- "СтОЧар" В ДиМИТрОВГраД ПрвЗ ТаЗИ ПрОЛвТ
материала, качествено европей- дина се вложат около 3 милиона а 11 1=3 с ----------
ско семе, вид “Елит”, и три коли. динара, само за три години при- 
Според проектопрограмата за ходите от едрия добитък ще се 
осигуряването на всичко това са увеличат почти двадесеторкрат- 
необходими около 3 милиона ди- но- Така населението няма да на

пуска домовете сн, понеже с от
глеждането на едър добитък и

Слънчоглед на 1500 декара
Селскостопанските производители в Димитровградско 

подготвят нивите за сеитба. Някои от тях започнаха сеитбата на грах. 
Преценява се, че в частния сектор тази пролет ще бъдат засети около 

^ лГд” “ ГХдГ“ 20 ХИЛЯД" ДСКара "Л°*" ™к, овес И гради-
по-добър живот.

в моментанара.
Кой ще подсигури тези пари 
и как ще бъде организирана 
та та Вашата служба:

- С финансовата подкрепа
нарски Кутурн.

От земеделската кооперация "Сточар” съобщиха,на че ще сключат
американската неправителстве- Аоколкото се осъществи договор с фабрика за производство на олио от Крушевац за съв-

запланувано да бъдат сформира- -Ако всичко мине благополу- ващия месец да засее около 1500 декара слънчоглед Тези дни тя ше 
ни пунктове в Горна Лисина, Дол- чно през първият етап и кравите запо,чне да сее ечемик и овес в нивите си в Понншавието и 
на Любата, Дукат и Долно Тлъ- лават между 4000 „ 4500 литра бърдието, С тези култури е запланувано да бъдат засети около 500 
мино, както и няколко помощни мляко годишно, за една година в декара. А.Т. Йордан Миланов

организация ЦХФ „ тази
Босилеградска община - Долно Тлъмино, Горна Лисина, гоДипа ЩС ПОМага развитието на четири 
Долна Любата и Дукат - ще мине под знак на екологията. села в Босилеградско 
Някои от проектите ще

ствено осеменяване на крави не само в четирите села, но 
и в останалите по-големи селища в общината.

Американската организация участва с 67 на сто във 
финансирането на проектите в общината, докато оста
налите подсигуряват местните общности или ОС "По
неже ЦХФ провъзгласи 2003

са свързани със защитата на 
жизнената среда, а особено внимание ще се обърне на 
чистата питейна вода.

Председателят на ОС в Босилеград Владимир Заха
риев казва, че с тази американска организация е подписан 
и договор за ремонт на ученическото общежитие в Горна 
Лисина, но същевременно подчертава, че общината нас- 
т оява да се реализират и проекти, които са от значение не 
само за хората в четирите села, но и за населението в 
общината.

г. за година на екологията, 
възможно е, при условие че ОС успее да подаггури една 
трета част от необходимите средства, да се сдобием 
специален камион за смет и да решим проблема на Бо
силеград и на Райчиловци”, казва Захариев..

1етирите села настояват да имат малки стопански це- 
билк^и^п^^*6^ 33 °^а^отка на ДъРпо> сушене на лечебни 

към ЦъртоТ”3 "ЗГОТППХМе лР°ект 11 прокарахме "Очаква се ЦХФ да окаже помощ на хора в Горна " Пр" К°" условия американската оргашпащи щесе^ъг-

”“и“’1’”’
телефония и на местната телевизия която се гота,,,. Г.=Рг, общината, ОС планира да се построи вива ” Т-,™ туризмът да започне да се раз-

пзия, която се готвим да малък хотел- ресторант край Лисинско езеро Тази година панираме да прокараме канализа-
Той подчертава, че ОС настоява ЦХФ да участва в бреговете нТеа ЦеНТЪра На Горна Лисина и да почистим

доизграждането на 35-киловолтовия далекопровод от Бо амеРжанската организация приеме да участва във *и гражпанетс 1?°™’ 3 Подготвяме Документи и за из- 
енлеград към Долна и Горна Любата и към До^о Тл" нансиРане™. ™Рата в селата Р„яма да имаЛроблем^ Говее™™ой Г™ реСТОрант край езерото’",
мино. Поради несъобразената мощност на напрежение ел<^тРозахРанването. - щ Ц ни е «а започнем да развиваме ту-
то, сегашният далекопровод често дава дефекти, така че в 5>инансова помощ от ЦХФ очакват и животновъдите районът на Лисина46 най-подх°ДяЩ за това е 
населението в тези и околните села остават без ток Ако обЩината- Във връзка с това през тази година се очаква поясни председателят.

с нейна финансова помощ да се отжрият пунктове за изк“

й!0 0 и съсекологи-
__________ ; -

път

открием, казва Захариев.

В.Б.



— " 1 1 ~2д' мар т 2003 /
Окръжни състезания 
на учениците Промените в основното образование започват от септември___________

Първолаците без оценки
Първолаците,

Милян 

Караджов - 

първенец по 

математика
които тръгнат 

на училище през септември, 
първите два класа няма

в
да полу

чават класически, а описателни 
оценки. Вместо класично обуче
ние, учениците в началото на об
разованието си ще учат чрез игри, 
обучението ще е по-лесно, разно
образно и интересно. Учители ще 
има в четвърти, пети и шести

Милян Караджов, ученик в ше
сти клас в боснлеградското основ
но училище "Георги Димитров” 
спечели първо място на окръж
ното състезание по Милян е пълен отличник и 

година постига значителни резул
тати на общински и окръжни 
съревнования, не само по матема- 

ученици от Боснлеградско. Той ™ка' а и п0 други предмети. Казва, 
завоюва 60 точки от общо 100 и Че е много Аоволен от 
още веднъж потвърди забележи- стимулира ощ/повечезагочолям 
телния си математически талант. ТРУД и упоритост да продължи зани- 

Забележителен успех постигна манията си по математика, 
и осмокласникът Василие Цвет
ков, който завоюва третото място Л11е Цветков, както и от двама ги- 
сред връстниците си в Пчински мназисти: Любиша Александров 
окръг. и Антоанета Захариева. Отново

На 22 този месец във Враня се наЙ - успешен бе Милян Карад- 
проведе и окръжно състезание по жов> който спечели 42 точки от 
физика за учениците от основни- възможните 100.

всякаматематика, 
което се проведе на 23 март в Сур- 
дулица и на което участваха осем клас.

Това са най- значителните но
вини в образователната система, 
които ще стартират през септем
ври, оповестиха от просветното 
министерство.

” Учениците, които сега са в 
пети клас, след две години ще 
тръгнат в реформирания седми 
клас. Първият випуск ученици ще 
завършат тригодишно средно
училище през 2010 година и ще В ДИМИТрОВГраДСКата ГИМНаЗИЯ
могат да се запишат в реформира
ния унуверситет, който дотогава 
ще се включи в Болонския про
цес”, каза просветният министър 
Гашо Кнежевич.

Занапред ще съществуват по
вече алтернативни учебници, а не 
само един. По време на цялото 
обучение основни предмети ще са окръжно съревнование по физика, в което участваха 24 ученици от 
сръбски език, математика и чужд средните училище в Пиротски окръг, 
език. Училищата ще могат да пре
дложат и алтернативни програми, постигнаха следните резултати: първокласникът Александър Панов 
които могат да участват в цялост- се класира на второ място, Небойша Виденов, Марина Тодорова и 
ния учебен план могат да участ- Мирослав Давитков заеха първите три места сред третокласниците, 
ват до десет процента. Бъдещите докато сред четвъртокласниците Александър Стоименов спечели 
първолаци ще могат и да си изби- второто място. Второкаласниците не се съревноваваха.

Имайки предвид, че в съревнованието участваха и ученици от 
Училищата ще предлагат по- Математическите гимназии от Пирот и Бабушница, резултатите на 

вече такива предмети, а ученици- димитровградските гимназисти могат да се оценят като внушителни, 
те и родителите им ще изберат 
два.

И през този уикенд, в двете бо-те и средните училища. Босиле- 
градска община беше представе- силеградски училища ще се про- 
на от 4 ученика от основното учи- веДат общински и окръжни съре- 
лище - Борис Стоилков, Милян внования по различни предмети. 
Караджов, Райка Ивкова и Васи-

Внушителни резултати 

на младите физици
П.Л.Р.

В Димитровградската гимназия миналата събота бе проведено
Къде след основното?

"Открито училище" в
Димитровградската
гимназия

Учениците от димитровградската гимназия на съревнованието

рат предметите, които ще изуча
ват.* Както и другите средни училища в Сърбия, така и 

Димитровградската гимназия миналата събота бе открита за 
осмокласниците, които възнамеряват да продължат 
образованието си в това учебно заведение. Както узнаваме, 
бъдещите средношколци ще имат възможност да посетят 
гимназията и утре. Целта на акцията, която иницира 
Министерството на просветата на Сърбия и която се 
провежда под название "Открити училища" е запознане с 
условията и възможности, които предлагат средните 
училища.
* В Димитровградската гимназия миналата събота бе 
проведено Окръжно съревнование по физика. Участваха 24 
ученици от средните училище в Пиротски окръг.

А.Т.

Спорът между Министерството на просветата и ОС в Сурдулица още 
не е решен 

Училищните съвети не действат
* ОС избрала училищни съвети в трите средни училища, но в тях няма представители на 
просветното министерство. Затова настана спор и съветите още не действат

Спорът между просветното ковац направили проверка в учи- на ОС и на просветното мннне- 
министерство и отборниците на лищата и констатирали, че в съве- тсрство направиха компромис. 
ОС в Сурдулишка община, конто тнтс не са избрани предложените ” Договорихме се да си остане 
започна преди месеци поради със- о г министерството членове и ка- сегашният състав на съвета в Се- 
тавите на управителните съвети в то такива тс не могат да бъдат лскостопанско- горското учшш- 
трите средни училища а община- управителни органи в училищата, ще, а да изберем по трима души в 
та, още нс с рсшсн.Съветите пре- В ОС подчертаваха, че "всички съветите на останалите две учи- 
станаха да действат, така чс упра- срокове за възражения са нзтек- лтца, но досега от мнннстерство- 
влението н училищата се поставя ли”, а в министерството бяха убе- то няма предложения”, казва пре

дени, че в съветите трябва да дседатслят на ОС в Сурдулица 
на имат по трима представители. До- Слободан Поповнч.

След всичко станало, много

А.Т.

Босилеградски гимназисти се включват в 
акцията на Републиканското просветно 
министерство___________________________

под въпрос.
Отборниците формирали

ОС на 5 септември миналата го- преди около месец двете страни 
дина деветчленни управителни защитаваха позициите си под пре- въпроси са още без отговори. По- 
съвети в Гимназията, Тсхничсск- текста "ние сме прави, те но са". край този, кой е виновен за съз- 
ото и Селскостопанско- горското След като двете страни осъз- далото се положение, е и въпро- 
училище. В тях те избрали пред- иаха, че "празното пространство” сът защо то не се променя и съве- 
ставитсли па преподавателите, па засяга работата на училищата, тите нс започнат да действат, 
родителите и на ОС, по не приели преди около месец представители 
предложените членове от страна 
на просветно то министерство, ко- 

спорсд Закопа за средните

На седемдневно 

обучение - 80 ученици
няколко групи, включващи най - 

В кой отМинистерството на просветата
Сърбия организира обучение малко ески дсн.

за около 80 тр^ желаят дЛребивават и по
лягната вакан гр^ гимназистите щс ре-

в шават допълнително.
Анастасов подчерта, чс за у ю- 

слаби се

ло 25 ученика.
на

В.Б.

втори клас през 
ция, което щс се проведе в раз- > ч . с , . : . /-•.

Както и н другите здравни уч- САРС. В Димитровградска об- 
училища трябва да има по трима реждения в страната, така и в щина и Пиротски окръг засега 
представители. Общинското рс- 

било публикувано в Слу-

столични туристически центрове
Републиката. Освен дружене и за- от матсриално ...
иознаване с ученици от различни хници тоят „(с е безплатен,
краища на Сърбия, по време на ^„алита Деца Ще пла-
иребиваването им в туристичес- Д по 60р динари. В тази
ките комплекси пред учениците и(а са включени закуска, обяд и 
'".е бъдат изнесени различни лек- Це1 а кжт и нощувките. Ми- 
ВДи от различни области на нау- печер ’ а> когато министер- 
ката и изкуството, както и раз- ''^ апръвпът организира та- 
лични програми за развлечение и е! 25 босилеградски гим-
СпоРТНИ състезания. **** пребиваваха седем дии

"Подаването на заявки прикл- ‘ Върнячка баня. 
кзчи тези дни, казва училищният 
"едагог Стоян А настасов. Той до- 
Таня, че ще бъдат сформирани

димитровградс не е регистриран
кшГЗдравендом ПпЛПЧиТНПЧ ннто един човек 
тези дни приети- ||ЦЩЗС(Г||1ПиС1 с такова заболя- 
гна дописка от Г ване.

В двете технически училища из- Министерството на здравеопаз- Санитарните инспектори от 
брали и директори, а предложе- ])анет0 на Сърбия, в която се граничния преход "Градина" съ- 
нията предоставили на иросае!- : посочват меркито, които здрав- що прилагат мерки, които имат 
ния министър, който според зак- ]ШТв рабохнш;и трябва да при- за цел да се осуети влизане на

трябва да вземе окончателно лигат слумай, че някой е болен болни от САРС чужденци и ст-
решеиие. от тежкия акутен синдром па ди- раната пи.

В началото на декември съвет- дателните органи, нзнестеп като 
цици и министерския отдел в Лсс-

шение
жебен вестник на Пчински окрз.г 
и съветите започнали да действа.

она

А.Т.
П.Л.Р.



Култура-
8 28март 2003

В рамките иа проекта "Документационен це- 
българското малцинство в Сърбия”

Самодейният театър от Ресавица се пред
стави в Димитровград_________________ нтър на

през април т.г. ще бъде отпечатана книгата 
"Ябълка в килия", подготвена от Зденка То
дорова, председателка на Хелзинкския комитет 
за защита правата и свободите на българите в 
СЧГ, и сътрушщите й Катя Рангелови и Алек
сандра Иванова—Латинкрва.

- Книгата ще има две части, В първата част 
ще се говори за историята на Царибродския 
край, по-конкретно за името тграда, местната 
църква "Рождество Богородичино”, за тукаш
ния театър, някогашните бохеми, кръчмите, из
дателската дейност, ролята на жп линията, вой
ните, модата, занаятчийските работилници, гос- 
тилничарко-хотелиерската дейност и пр.

Втората част на книгата ще бъде посветена 
някогашния сладкар на Цар Борис трети 

Славчо Петров от с. Славния. В тази част на 
книгата ще бъдат поместени и рецептите на 

изкючигелен сладкар, който между дру-

Солидно представление
Ръководител на театъра пък еСамодейният театър към кул-

Петър Миладииов, родом от ди- 
село Погано-

турно-художественото дружест
во ”Бранислав Нушич” от деспо- митровградското

общност Реса- во, който живее и работи в Рс-товската местна
вица изпълни в началото на тази савица. В изявление за нашия ве- 
седмица на димитровградската стник Миладииов не пестеше ху- 
сцена представлението сн ”Бал- бавите думи за Лазаров: 
канският шпионин”, по творбата 
на известния сръбски драматург ентусиазиран човек. Много смс 
Душан Ковачевич.

Ролите изпълниха Бора Йеф- ството ни ще продължи и по-на- 
тнч (Илия), Лиляна Йович (Да- татък. Борисе чудесен! - каза па
ница), Буда Радосавлевич (шппо- шенецз.т. 
нннът), Саня Бакич (Соня) и 
Славко Любисавлевнч (Гюра).

Спокойно би могло да се ка- почна в неподходящо време - в 
же, че това беше едно солидно 18 часа, така че в голямата зала 
самодейно театрално иредстав- на местния Център за култура 
ленне във всяко едно отношение, нямаше много публика. От раз- 
Солндна бе играта на актьорите, говора ни с членовете па КХД 
сценографичннте решения също ”Браинслав Нушич” разбрахме, 
бяха много добри, подборът на че те всъщност п не са били пла- 
фрагментите от музикалните ко- ниралн да изпълнят тук предста- 
мпознции, конто служеха за муз- влеинето сн, тъй като се завръ- 
икален фон също заслужава по- щали от гостуване в Ботевград 

(Р. България), където са участ-
Режисьор на представлението вали в една фолклорна проява, 

е днмитровградчанинът Борис По внушение предимно на Борис 
Лазаров, който сътрудничи от Лазаров те са решпли да го из- 
няколко години със самодейния пълнят, въпреки умората на пет- 
театър от Ресавица. Представле- те артисти, 
ннето "Балканският шпионин”

- Борис е едни млад, усърден и
надоволни от него и сътрудниче-

този
гото е бил и добър самодеен художник, заяви за 
нашия вестник Зденка Тодорова.

Книгата ще бъде издадена от софийското из
дателство "Отечество”. В нея ще бъдат поме
стени 23 снимки. Ще бъде представена в Димит
ровград и София. Кориците на книгата е изра
ботил днмитровградчанинът Любомир Нико
лов, студеиз’ в софийската Художествена ака-

Представлеинето "Балканск
ият шпионин” в понеделник за-

През следващия месец в София
г -

•/
И А [' п демия.

Както заяви Тодорова, в рамките на проекта 
"Документационен център на българското мал
цинство в Сърбия” в предстоящия период ще 
могат да публикуват книги и други автори прн 
условие, че творбите сн посветят на някоя из
вестна личност от Димитровградско и Босиле- 
градско.

Г;

тложнтелна оценка.

б;д.
Жссг, заслужаващ похвала, 

той постави на сцената преди пя- Хубаво беше, нека да ни посе
щават винаги, когато пожелаят!колко месеца. 'Членове на новата 

редакция са Перица 
Донков, Горан 
Станкович и Симеон 
Костов

Излезе книжка 174 иа литературното ни списание
А. Т.

Босилеградският 
Център за култура 
засилва дейността си

дставени 10 прожекции, на които 
са присъствали около 1000 зри
тели. В Центъра за култура се 
подготвят в началото на следва
щия месец да организират и две 
театрални представления. За 2 
април е запланувано да гостува 
театър "Бария” от Сурдулица с 
комедията “Семе”, а на 8 април 
за най-малките ще бъде предста
вена постановката "Новите дре
хи на 
"Пинки
казва, че през април в Босиле 

Поправката на парното ото- град ще гостува и Културно-ху 
пление в голямата зала иа Цен- дожественото дружество 
търа за култура създаде условия Центъра за култура в Димитров 
за интензивиране на културния град, което ще се представи пред 
живот в Босилеград. боснлеградската публика с кон

Организаторът на културно- церт от народни песни и хора. 
забавните програми към Центъ
ра за култура Любен Глигоров нтъра са започнали и ремонт на 
заяви, че един път седмично се осветлението и звуковата техни 
прожектират нови филми от ре- ка на сцената в залата, а сред 
номирани продуцентски къщи в ствата за тази цел ще подсигури 
републиката. Откакто отново 
започна да работи киното са пре-

На проведената вчера преско- Иванов "Пеперуда и светт- 
нференция бе представена най- лина”. С поезия са предста- 
новата, 174 поред, книжка на спи- вени Александър Дънков, 
саннсто "Мост”. На пресконфер- Снежана Илиева Видано- 
енцията бяха изтъкнати промени- вич, Марян Миланов и Вла- 

графическото оформление димир Александров. В ру- 
епнеанието, промените в със- бриката ”Млади поети” са 

на редакцията и бе предста- публикувани новите стихо- 
вено съдържанието на новоизле- творения на Тияна Вацева и 
злата книжка. Особено бе изтък- Снежана Тончева. Весна

царя” на кукления театър 
—Г от Земун. Глигоров

те в
на
тава

към
нато желанието на новата редак- Николова продължава да 
ция, в която са Перица Донков, публикува текстове за ми- 
Горан Станкович и Симеон Кос
тов, да доближи външното и вът-

кротопонимията на Димит
ровградския край. Този път 

решно оформление на "Мост” до ни представя микротопонн- 
съвременните графически тен-

Тези дни служителите в Це

мията на селищата в Ни- 
денции и да запази основната цел шавската долина, 
на списанието. Редакцията на списание-

В”Мост” 174 за пръв път е то продължава да публику-
представена димитровградската ва драми. В миналия брой на
публик1ппЛнИЗабеТа Ге°рг“вва н е ”Мост” бе публикувана драмата вани и два негови разказа. В ру- 

ублнкуван разказът на Новица на Елин Рахнев "Флобер”, а в то- бриката "Проза” е преведен и
зи - драмата "Илинден 1951” на разказът "Котки” на Михайло 
Марин Младенов. Драмата е еднн Пантич.
поглед към отминалите времена, От този брой редакцията на 
чийто свидетел е авторът. Освен * Мост” ще се стреми да публи- 
с разказите, поезията и научната кува нови, непубликувани тексто- 
си дейност, Марин Младенов е из- ве на известни автори. В този 
вестен и с драмата ”Тодоракини” брой е представен Николай Кън- 
, която е имала видно място в раз- чев с нови, досега непубликувани 
витието на културния и театрал- стихотворения. Публикувано е и - 
ния живот на Димитровград, но интервю с известния български 
нейният текст е изчезнал безсле- поет Георги Константинов. Инте- 
Дно.

самото ведомство.

П.Л.Р.

Сичево 2002”
В Градската галерия в Димитровград миналия петък бе открита

от картини нарисувани по време на миналогодишния
рвюто е взел Властимир Вацев. 

По повод удостояването на Това е също един от текстовете, с 
Имре Кертес с Нобелова награда който редакцията прави опит да 

между другото напомни ™Гш,, а преподавателка Злата Ки- за литература, редакцията поме- актуализира списанието, 
година от" V® Си ,евският пленеР е основан през ства текст за унгарския писател и 

шЛой се пгюпеж рЪбска художничка Надежда Петрович и откъс от неговия романа "Без съ- 
КР ь!Г С С~а еЖеГ0ДН° СРЗД Прекрасната пр"р°«а'

Ит ложбата ще бъде открита до следващия

Експонирани са картините 
бил 12 участници в пленера, сред 

и нашенецът Бранко Николов, който живее в Ниш. 
Откривайки изложбата, гимназиалнат

на които

В постоянната рубрика "Пор
трет на художник” е представен 

известния сръбски писа- художникът Звонко Павличич. 
тел Саша Хаджи Танчич 
Горан Станкович

Дба”. ЗакоятоКартина на Светлана Коруноска-
Аджикова пише 

а са публику-петък. Б.Д. М. В.



Корените
•г шшщч'

Ш&ЯФ!й-ШГ&ЯГШ&4&г,т°‘‘ ■28март200:
От Туррес ДО Сердикау ^ТЦарския път ________________

Майсторството на римските пътестроители
От намерените археологически находки Затова ™ *

с известно, ме днешният Димитровград е вехроятно е 
бил и римско селище! Центърът на това имало обект,, 
селище е бил около изворите Врело и за подслон 
Строшена мешма и моста на река Нишава, прехрана 
„рез които от пътната станция Баланстра пътешестве 
в дясно от река Нишава, Царският път ми- ниците и ко 
навал вляво от реката, вероятно томно по нетеим В по-
днешната главна улица на града-ул. "Бал- близкатаканска . Оттам той ■■
към следващата пътна станция Трансили- периферия
те. тук на първо място са били построй- на този цен-______________________
ип е за римския персонал, конто охраня- тър на сели- АРхеоложката Весна

поддържал моста и изворите, както и шето е жшм Ник°™ва участва в първите
■ч' проучвания на крепостта в
ло местното Гоин дол

СХЕМА ПА тЯОСГГА 
ХОИХДОАСХО КАЛЕ

"1>гУ.оя Г^^_]|г-|

ОтЛ|»[

мш® сторството на днешните високообразова
ни инженери, можем да видим когато сра
вним дължината на Цаския път с дължи
ната на днешната магистрала от Туррес 
(Пирот) до Сердика (София).

И римските пътища са били измерени 
като сегашните шосета. На всяка римска 
миля имало побит стълб с надпис миллиа- 
ре лапис. Такива пътни стълбове (колони) 
са намерени край Пирот, Цариброд, Слив
ница и другаде.

Останали са само три списъка - карти 
на пътните станции - мансии по Царския 
път с изчислени разстояния между тях.
Първата е Певтингерова карта от пър
вата половина на III век. Втората, извест
на като пътеводител на император Ан- 

ство на последния тракийски цар Реметалк тоний, е от втората половина на същия век. 
било анексирано в границите на Римската На тези карти между Туррес и Сердика е
империя през 44-45 година след Христа при означена само още една пътна станция - шава. Вероятно по останките на тази стан- 
рнмскня император Клавдий. Мелдия, която се намирала между ция и селище, тази местност днес се нарича

Римското селище на мястото, където се Драгоман и Сливница. По тези две карти Градище. На 12 мили отТрансилите е път- 
е намирало и по-късно, през Средновек- дължината на Царския път от Туррес до ната станция Баланстра в Бачевско поле, а 
овнето, по време на Турската империя, и Сердика е 54, съответно 48 римски мили. след нея, на 10 мили между Драгоман и
днес е селището със славянско название Изчислено в километри, като се знае, че Сливница, била Мелдия. На 9 мили от Мел-
Царскн брод или Цариброд. То не е имало една римска миля е равна на 1482 м, излиза, дия и на 23 мили от Сердика, край днешна 
римско название или поне такова не е из- че Царският път между Туррес и Сердика гара Костинброд, била пътната станция 
вестно. Някои го идентифицират с най- е дълъг 80, съответно 71 километра, което Скретиска. 
близките известни пътни станции - Балан- е невъзможно. На тези пътеводители оче-
стра на около 5 км източно и Трансилите видно измеренията не са били точни или най-точен. И наистина, според него дъл

жината на Царския път от Туррес (Пирот) 
Третата карта е съставена през 333 год., до Сердика (София) е общо 63 мили или 93 

Правата линия е най-късото разстояние по времето на Константин Велики, и е на- километра, а това е почти същото разстоя- 
между две точки. Разбира се, това правило речена Бурдигалски пътеводител. Заедно ние от Пирот до София и по днешния ма

за персонала, който събирал таксите - бро- е бпдо познато н на римските пътестрон- с Туррес и Сердика, на нея са означени гистрален път, макар че трасетата им само
днината, която се плащала при преминава- телн ПрИ прокарването на Царския път и общо 6 пътни станции и разстоянията меж- частично са съвпаднали. Римските пътес-
нето на моста. И макар че на трите познати те постигали най-късото разстояние, избя- ду тях. Така например първата поредна троители наистина са били майстори и са 
пътни карти тук не е отбелязана и отделна

IГв/пня /рвОЛ/Х1Ш1 1р,1П:>
.:
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се отправял на запад, Ц «•«мг»» \^по-далечна

вал II

население от
тракийски произход, чието Тракийско цар-

Скица на Гоиндолското кале

Бурдигалският пътоводител се смята за

на около 13 км западно по течението на пък те не са точно изтълкувани, 
река Нишава и по трасето на Царския път.

Археологически находки

гванки завоите, пресичайки хълмове и до- станция след Туррес е вече споменаваната можели да намерят правата линия между 
лини, канари и блата. А това, че тяхното станция Трансилите на 9 мили от Туррес, две точки още преди 20 столетия!пътна станция, мястото около изворите и 

реката е било твърде подходящо за отдих, майсторство почти не е отстъпвало на май- разположена край устието на Ерма в Ни- Подготвил: Венко Димитров

Село с по-малко от 100 жителиНаши села Ярешник (5)

‘Ярешничаните, които не са напуснали бащиното си огнище, се опитват да подобрят жизнените 
условия в селото, но възможностите им не са големи. Нуждаят се от съдействието на общината 
при подобряването на селското стопанство, поддържането на пътната мрежа и решаването на 
проблемите с местната канцелария, амбулаторията и телефонния пост в съседното село 
Назърица, които трябва да обслужват и жителите на Ярешник и Доганица...

стигна в момента, когато голям Давидков (1), Георги Панев (4), 
нове на планина Църноок, село бройярешничани вече бяха напу- д"д™
Ярешник има твърде неблагопри- спали роджтгс, си село (2)^!Х Радойкоап (1) „
ятно географско положение, за- Днешната каргииа на ооеи „ ' п п\ Калая-«—»т» вгггйс-1никациите му с центъра на общи- Ярешник, е о у 1 ПЛ р Постолова Ши Стоич-
ната и вътрешността на страната, мигршщяна и^ни^ ’ То1И Апостолов (11- две млади ссмс- 
Традиционната пътна връзка на трешиостта Р йства с общо 5 деца). Махала Три-
селото с Босилеград през източ- процес ее „ковнца: Боянка Петкова (3), Бо-

ПОЛО Ярешник. Според по- гдан Петков (2), Рангел Петков
на нассле- (6), Петър Караджов (I), Борис Така беше едно време: по просторните и тучни пасища 

зпоп голина в това се- Караджов (3), Павлинка Гнговп Църноок пасяха и многоброните стада на ярешничани 
ок жители в 29 (2), Досте Петков (б), Яне Петков

ло е имало само ш дши '' Ст „ Пстк0|1 (2). Махала тбатя, понеже в селото има само преди всичко на главния път, кон-
домакинства. 13 Караджина ма < - ^ * н . Ива|, Васе„ (|) „ Стои- три моми, конто, както и момите то свързва селото им с регионал-

возни средства. ла са останали семействата на ^ Петков (1). Лещарска маха- от останалите босилеградскн се- ппя път Босилеград - Караманн-
Затова през 50-те и 60-те го- мигър Караджов (6 ш ' > ла: д„с Васев (3), Зарка (I), Стоя- ла, мечтаят за градски живот. ца, решаването на проблемите с

дини на миналия век ярешничани ил Караджов (2). В Катр .И „ Илия Иванов (7). По думите на Живко Карад- местната канцелария, амбулато-
оргаиизирали заедно с назърича- ска махала: Добри Сгоян в я к има , { срГс„и, за жоа и Иван Васев, миграцията на рията и телефонния пост в съсед
ни и доганичани доброволни ак- Сгаври Иванов. (2), -3/ < които най-голям проблем с жени- хората от това село напоследък е ното село Назърица, конто тряб-

лът (уГ Би- чов (2), Любен Всн юв ( )> Р загубила силата си и почти е сп- ва да обслужват и жителите на
ции за прокарва е < о км пл(-п(. •чймеделци и животновъди, в Ярешник ряла, понеже сега и в градовете не Ярешник и Доганица. Разбира сс,
сгърдоЯрешник Д °СВ м^то^имало и добри занаятчии - калайджии, колари, Се живее лесно. Животът п Яреш- общината н държавата ще
който продължава към Назърица навремето имало и до Най.прочути занаятчии от това ник продължава да е тежък, но жат най-иълноце.ша помощ на
и Доганица. селото, налб й ли лпатята Кирил и Арсо Георгиеви, които си семействата, които имат работна ярешничани, ако създадат усло-
раии местните село са би^ратята кир м ка ии в а могат отглеждат до. вия за съживяване™ на животно-
така че сега ло-.™ Д°"ре с спечелили славата на н• Д Рмятали и в Криволаланско. С * понс няма да гладУват.
нигика махала можедасе с ^ Босилеградско а За\анимавали най-интензивно през април Ярешничаните, конто не са на- край, включително н в Ярешник,
лек автомо ) , Р калаиджи ЯПочвал сезонът на "бачеването" (издояването пуснали бащиното си огнище, се както и за развитието на други де-

електрифицирано и което били нужни калайдисани котли и други опитват да подобрят жизнените йности, конто ще допринесат за
Селото е Р а на овцете), условия в селото, но възможнос- подобряването на селския бит.

към края на голяма 0 бакърени съдов • гмъптта на братята Георгиеви хубавата тите им не са големи. Нуждаят се
към боенлеградоките села, която ^'^""ози занаят е прекратена. Същата съдба тук е „т съдействието на общината при
започна едва^ иалото на 80-те го- останалите занаяти. пощп.ржапето па пътната мрежа,
дини на миналия век. Токът обаче

Разположено по южните скло

ните склонове на Църноок е фун
кционирала само през летните 
месеци и то само за пътуване пеш

Освен това по това на- ние то през

данък и в 
следното преброяване

на планина

или с кон. 
иравление не било възможно изг
раждане на път за моторни лре-

ока-

въдството и земеделието в този

мион.

- Край •
Богослов ЯНЕВ
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15 години ентусиазъм и успехи (III) ки, Даниел Яхич, Деян Мандарин. 
Голямата приятелка на "Желез
ничар” Милушева скочи 179 см 
висок скок и така стана първата 
победителка на нашия турнир.'Гя 
е участничка В'ЬВ всички наши 
турнири, както и финалистка от 
ОИ в Сидни 2000 г. Коцо Костов 
взе първото място по висок скок 
за мъже и ние записахме резулта
тите 199 см и 179 см като рекорди 
на турнира. Следващата година 
тези рекорди са вече подобрени. 
Димитър Тойчев скочи 203см в 
дисциплината висок скок, а Еле- 
нора Милушева 183см. За първи 
път беше организирано и състе
зание по дълъг скок, а в аналите 
на турнира бяха записани резул
татите на победителите на Дани
ел Мишич - 756 см, и Юрка Хрис
това - 623 см. Вече следващата го
дина в Цариброд бе постигнат 
изключително добър резултат по 
висок скок -233 см. Носител на 
резултата е Джордже Нпкетич от 
отбора на ”Юг”, докато Милуше
ва не успя да подобри собствения 
си рекорд и скочи само 179 см, ка
кто и Мария Димитрова, и двете 
от България. В дългия скок рек
ордите останаха същите, защото 
Мишич скочи 752 см, а Антония 
Стоянова 563 см.

Сверете часовниците 
си в неделя! Международен турнир по скоковеМиналия петък в два часа след 
полунощ на северното полукълбо за
почна пролетта.

Според закона за лятното изчи
сляване на времето, в последната не
деля от месец март стрелките па ча
совника сс преместват с едни 
пред. Тази пролет това трябва да 
равитс вдругиден, па 30 март, в два 
часа след полунощ.

Следващите 2 години ще оста- тат на 400 м - 
пат завинаги в най-хубавите спо- 56,65 с, тя 
мени на Ду пиша Деянова. Упори- стана член и 
тата работа, съвършенството на на национа- 
нейната техника и високата моти- лиата щафс- 
вация бяха елементите на нейния та на 4x400 
успех. Когато човек се готви сс- м. На пътс- 
риозно за някоя работа, успехът ката в Ниш

мито един от
1-1 а Душица й се искаше да ста- състезател 

не балканска шампионка, но 1994 ите не с 
година беше годината на Светов- имал толко- 
иото първенство за юноши. Най- па фонове в 
големият блян на всеки спортист публиката, 
са Олимпийските игри, но не по- Но до нея се 
маловажно е и участието на Све- нареди и ев- 
товиото първенство. Поставени- ропсйската 
ят от ИААФ норматив беше мно- рекордьор 
го висок - 60 секунди и на Душица ка 
не и достигнаха 28 стотни от се- девойки от Румъния - Йонела Ти- се каже, традиция на приятелски 
кундата, за да отпътува за толк- рлеа ( в момента Олимпийска ша- срещи на балканските народи.

желаната Португалия. Ней- мпионка от Сидни 2000) и отново Започна организиране на Между- 
ният резултат от 60,28 беше до- Деянова успя да стигне само до народния турнир ио скокове, „ 
бър в дисциплината 400 м с препя- сребърния медал. Душица взе организатор е АК Железничар . 
тствия, така че тя нямаше проб- още един сребърен медал и в ща- От начало хандбалното игрище в 
лем да вземе титлите на държа в- фетата. Тази година малката пио- СЦ ’ Парк беше мястото за 
на шампионка за девойки, но и за перка Тамара Стефанова стана двубой между скачачите от Бъл- 
първи път за жени. Държавната втора на държавното първенство гария и Югославия. Първата го- 
фланелка си остана при нея и с по хвърляне на копие. дина приехме Еленора Милуше-
нея тя стартира на Балканското 1995 година ще бъде записана в ва, Ива Колева, Татяна Митро- 
първенство в Ниш през 1996 г. историята на град Цариброд като вич, Ясна Антониевич, както и 
Понеже имаше и отличен резул- начало на една, спокойно може да Коцо Костов, Красимир Петрич-

час на- 
пап-

51 .,»г
Е

не може да ие дойде.
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Джордже Никетич в СЦ "Парк"

за

ова
а

- Следва -

Пеги Стоилкова

149стослозйе | IГ\_ Р Драга^
Съставил: Петров От малини и 

ягодиВодоравно: 1. Името на холандския шахматист Ти- Отвесно: 1. Човек, който укривал хайдути по тур- 
ман. 2. Вид ястие от месо и зеленчуци. 6. Вид пътна ско време. .2. Една димитровградска фабрика. 3.. 
настилка. 10. Шуплест варовит камък. 11. Радио— Една от четирите земни посоки. 4. Автомобилно 
локатор. 12. Град в Западна Румъния. 14. Пределна .'.кормило. 5. Името на футболиста Кантона. 6. Поз- 
нор.ма. 16. Градина, в която са живели Адам и Ева иция в шахматната игра. 7. Пъкъл. 8. Голям съд за 
до ^>еxопадението (библ.). 18. Най-силната карта, течности. 9. Силно спиртно питие от Южна Азия. 
19. Украса. 20. Петно от изцапано. 21. Мъжко име. 10. Покрит пазар. 11. Оратор, говорител. 13. Голямо 
23. Туристически обект. 25. Стил в изкуството. 26. литературно произведение. 15. Сръбски сценарист. 
Град в Източна Сърбия. 27. Лично местоимение. 28. 17. Държава в Азия. 19. Химически елемент. 20. \ 
Река в Австрия и Германия. 29. Бивши баскетболист Пилот. 22. Машина—човек. 24. Безалкохолна на- 
на Партизан’ 31. Римски император. 33. Град в питка. 25. Математически двучлен. 26. Който пре- | 
Гърция. 34. Средновековен воин на кон. 35. Тър- писва книги и други книжа. 27. Град в Полша. 30. 
жествено обещание. 37. Палат, дворец. 39. Вид зе- Красиво цвете. 32. Автомобилно състезание. 33. 
лен чук. 41. Сила, могъщество. 42. Столицата на Който е опитен, изкусен, отбира от някаква работа. ; 
Франция. 43. Железен об] 34. Житно растение. 36. Името на актрисата Дерек. ~

38. Третата нота. 40. Модел руски въртолети.

* 0,5 кг малини;
* 1 чаена чаша ягоди;
* 1/2 чаена чаша захар.
От захарта и една чаена чаша 

вода се сварява рядък сироп, в 
който, докато е още горещ, се 
пускат измитите и почистени от 
дръжчици плодове. След като 
престоят захлупени с капак ня
колко часа на хладно място, пло
довете се прецеждат, без да се 
притискат. Отделеният сок се 
налива в охладени стъклени ча
ши, разрежда се с изстудена вода 
(може с мляко или вино) и вед
нага се поднася.

, . прецеждат се и се наливат в изс
тудени
столче. Отгоре (на ръба) на всяка 
чаша се поставя по едно обелено 
резенче от лимон. Прибавят се по 
1-2 кубчета лед. Коктейлът се ; 
поднася веднага със сламка.

8 Р . стъклени чаши със4" """""т""..
■11 От ягоди‘

* 0,5 кг ягоди;
* 1/3 чаена чаша захар;
* 2-3 чаени лъжички
коняк;
* 2-3 кубчета лед.
Сварява се сироп от захарта и 

1 чаена чаша вода и се оттегля от 
огъня. Прибавят се измитите и 
нарязани ягди, похлупват се с ка
пак и се оставят да престоят по
ловин час. Час след това се пре- 
триват през гъсто пластмасово 
сито. Пюрето се разпределя 
водни чаши и се поднася в добав
ка с по една чаена лъжичка коняк 
и едно кубче лед във всяка чаша.

От южни плодове
* 100 г сок от грейпфрут;
* 100 г сок от лимон;
* 100 г сок от мандарини- наРязватна малки парчета). Пло-
* 1 кафена лъжичка ’ довете’заедно с™ сока-коПт0 са

пуснали, се разпределят в чашите 
за поднасяне, поръсват се с ос
таналия коняк и по желание се 

плодове се доливат с изстудена газирана во- 
захар, да.

От смесени 
плодове

ГТ; ши
11 I22 * по 1/2 чаена чаша 

ягоди, малини и вишни 
или по 4-5 кайсии и 
праскови;
* 4 супени лъжици захар;
* 1 лимон;
* 1 винена чаша коняк;
* газирана вода.
Измитите и почистени меки 

плодове се поръсват със захарта 
и част от коняка и се оставят в 
хладилника за няколко часа (по- 
едрите се нарязват, а на вишните 
се изваждат костилките, кайсии
те и прасковите се обелват и се
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1. Кеш. 3. Век. 6. фр захар;
* 2-3 кубчета лед.
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Спорт - Малки обяви

Деветнадесети кръг от 
първенството на НФЗ

Иванов в 68 и 73 минута. Жълт 
- “ ГюР°в от "Балкански”
Игран на мача: Саша Басов от СРец'а

Балкански” (8,5). 11Л|/.
През първото полувреме и двата Л\6 Л ЮШЗ 

отбора играха предпазливо. През 'илгмРчя я»
Бързи брод, 23 март 2003 г Иг игоапок'"°ЛуВреме много "о-добра 0«ГуОИ ОТ

!^адежите на
вен. Времето - слънпево.Р„о ветр^ В в* събоТ 20 Р3Д Н ИЧ КИ "
Горан Дин^пчГАлеГсГнац Г^гТ н^^вТц’" ‘м" “*
лмайсторн: Саша Басов в 52 „ маса Ц ' ШЧЪТ 3аП0ЧВа В 16

кар- футбол: приятелскаТОН

Тъжен помен
Измина една година от смъртта на нашия мил и 

непрежалим

СИМЕОН СТАВРОВ 
от Димитровград

Драги Симе, времето минава, но болката и 
тъгата по теб остават.

Вечно ще живееш в нашите сърца, а любовта, с 
която ни даряваше, няма да забравим никога. 
Твоите най—мили: леля Добра, браш Влашко и 
сестра Славка

)) Я
I

ФК "Раднички" (младежи) - 
ФК "Желюша" 3 : 2 (3 : 0)

Пирот, 22 март 2003 г. Помощ- 
Р®3оЛТо™пе 0Т 19ТЯ КРЪГ °т първенството в НФЗ- ФИАЗ ' "Мля ният терен на ФК "Раднички” в 

^елингтво" СЧа : :БУДУ.™ст" 3 : 2; "Фрад" - "Обилич" 14- Пирот- зри™и ~ око™ 50. Вре- 
нички" - "Буковик" 1 °0- ?д„°’ 0мЛади.наЧ" - "Напредък" 1 : 0; “Рад- мето - слънчево, но много сту-
”Балкански^1 0 : 3; "Желюша' бГсвоболтДОСТ'(0) 3 1 ЕИ "Борац" ‘ ДеИ°' Гла“еН РС?°Р ' Душан Ма_ 

Воеменнотп кпап.п^Ш , ДН3, нич от Пирот. Голмайстори: Го-

шеснадесета също с 12 и "Желюша" Гп^а^^оч^Г0" (°> 6 мпн^Гза"же^ша''°В ‘ ”
През първото полувреме мла-

Тъжсн помен
Измина една година от смъртта на нашия мил Щ 

и непрежалим
;; т* ж
V $$■ ^! л йСИМЕОН СТАВРОВ 

от Димитровград 1Скъпи Симо, ти беше безкрайно предан на 
семейството и работата си. Прекланяме се пред 
паметта на прекрасния човек!
От леля Добра и шешин Методи, Славка от 
Гони дол и семействата им

■

Приятелска футболна среща
дите домакини се възползваха от 
объркването в редиците на жел- 
юшани и категорично поведоха с 
3 : 0. Желюшани се засилиха през 
второто полувреме, когато чрез 
опитния Емил Иванов намалиха 
резултата на 3 :2. Те имаха шанса 
напълно да променят резултата, 
но явно нямаха късмет. Равният 
резултат все пак щеше да бъде 
най-справедлнв за този мач.

В отбора на ”Желюша” започ
наха да играят четирима футбо
листи от София. Ако изпълнят 
критериите на треньорския щаб 
на “Желюша”, те ще подпишат 
договор с този отбор.

Слаба игра на неподходящ терен
ФК "Младост" (Полска Ръжана) - ФК "Желюша" 0 : 0 '!

Тъжен помен
Полска Ръжана. 23 март 2003 г. ,Гжду другото и затова, че теренът 

Игрището на Младост , зрители бе много неблагоприятен за игра. 
- около 50. Времето - слънчево. Нападателите бяха абсолютно

СИМЕОН СТАВРОВ 
от Димитровград

МИЛИ СИМО, една година вече не си с нас, но 
ние с дълбока болка и тъга те носим в нашите души. 
Никога няма да те забравим!
Леля Виолешка и сестра Емила от Пирот и 
семействата им

1а ■ -ШШ

1'Тно студено, теренът — неравен и неефпкасни, а треньорите пзпро- 
неблагоприятен за игра. Главен бваха някакви тактики 
рефер — Драгомир Стоянов от роятно ще прилагат в мачовете от

първенството на НФЗ, респекти-

конто ве-

Полска Ръжана.
Тъй като беше свободен в 19- вно на ПОД. 

ня кръг от първенството на НФЗ, 
отборът на ФК "Желюша” изи- ството на НФЗ “Желюша” ще го- 
гра приятелска среща в Полска стува в неделя, 30 март, в Ражана 
Ръжана

В двадесетия кръг от първен-

Тъжен помен 
СИМЕОН СТАВРОВ 

от Димитровград
СКЪПИ СИМО, Измина една тъжна и тежка 

година без теб! Останаха ни само спомените за 
твоята добрина, която щедро ни даваше. Ще те 
носим в сърцата си и ще плачем, докато сме живи. 
Твоята леля Роса и сестрите Севдалина и Венче

'' ■

срещу тамошния ФК на тамошния ФК ”Буковик”. 
“Младост”. Мачът беше лош ме- д. с.

Босилеградските рибари 
чакат да се стопли времето

подчертава, че за първа категория (сеньори) 
годишният члански внос е 2000 динара, за втора кате-

!гория, в която са включени пенсионери, студенти и 
рибари на възраст над 65 години, таксата 
1000, докато децата и жените, които са в третата кате
гория. годишно ще плащат по 400 динара.

От дружеството заявяват, че тази година ще засилят 
контрола както край реките, така и около Лисинското 

се занимават с риболов, а не

възлиза на

Въпреки че сезонът на пъстървата започна на 1 
март, лошото време все още не позволява на босиле
градските рибари да хвърлят въдиците 
планински реки.

^;--7си в чистите
Тъжен помен
На 13 април 2003 г. се навършва ЕДНА ГО

ДИНА от смъртта на нашата мила майка, свекърва 
и баба

ИВАНКА-ВАНА ПОРОВА 
(1938-2002) 
от Димитровград

На 29 март 2003 г. ще посетим вечния й дом на 
гробището в Димитровград.

Измина една тъжна година, но ти винаги ще 
липсваш в сърцата ни.Дълбок поклон пред свет
лата ти памет!
ОПечаленп: синове Владан и Горан, снахи Падина и Негмш и внучки 
Ивана, Мая и Лона. __________ _____________ ___

езеро и всички, които
И тази година нашето дружество е изправено пред плащат съответната такса, ще бъдат санкционирани, 

проблема как да накара рибарите да си платят член- 
Крум Григоров, председател на 

рибарското дружество "Пъстърва“ в Босилеград. Той
П.Л.Р.ския внос, казва

На 16 април т.г. се навършва една от най- Г ,-&,Ш
тъжните години за нас, които загубихме нашия 
непрежалим съпруг, баща, тъст, дядо и

СИМЕОН СТАВРОВ
Панихидата ще се извърши на 29 март 2003 г. 

на димитровградските гробища. Каним роднини и 
приятели да присъстват.
Дълбоко ао.рбнщи: сч.йруга Павлина, баща Ме
тоди, дещерл Душиш, леш Носил и внучки Ма
рина и Тикна

На 2 април 2003 г. се навърш
ва ЕДНА ГОДИНА от смъртта 
на нашата мила и непрежалима
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МИЛЕВА-ВАНА 
от Димитровград ( -1

Годината 
бе дълга и 
тъжна без 
теб.
Остави ни 
да тъгу
ваме и 
плачем. 
Не се 
забравя 
добра и

Тъжен помен
На 25 март 2003 г. се навършиха 10 ГОДИНИ 

от трагичната смърт на

ТОДОР МИТОВ-ТАШКО 
от Димитровград

С много обич и тъга се прекланяме пред свет
лата ти памет!
Семейство Минчови
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Тъжен помен
Една година не е сред пас нашият мил

СИМЕОН СТАВРОВ
Мили Симе, не е вярно, че времето лекува. 

Всеки деи ни липсваш и винаги щс бъдеш с нас. 
Почивай в мир!
Чичо Санда, стрина Мила и брат Прсдриг и 
семействата им

а
тг ■м. > ш

■ ■Уу-ЕтИ.кротка
майка, баба и
леля, каквото беше ти.
Ом всички, които много Ше 
обичаха

|
На 6 април 2003 година се навършват 40 дни от 

смъртта на нашата мила майка, баба и сестра

ДРАГИЦА МАРКОВИЧ
ио баща СТОЯНОВА
родена през 1934 г. в Цариброд, живяла и
работила във Валсво

Времето ни отдалечава от деня, в който зави- 
на ги останахме без теб, но то не може да заличи 
голямата болка и хубавите спомени, които носим 
дълбоко в сърцата си.

Почивай в мир!
ОШ опечалените: дъщеря Весна, син Милан, 
снаха Весна, внука Невена и братовчеди Василка 
и Никола

13 ГОДИНИ от 
мила майка

Тъжен помен 
Измина една година от 

нашия мил

Изминаха 
смъртта на нашата 
и баба

Щ-1 ш
. -I

И |
1насмъртта

брат и вуйчо г, Кггйг
ГРОЗДА СТАВРОВА

СИМЕОН 
СТАВРОВ 
от Димитровград, но 
потекло от село 
Ьански дол

Вечно ще живеете в нашите 
Поклон пред паметтасърца.

ви!

емейсШвата им.Симеон, Горан и Даниела и еОШ Елина,
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Голема метла
иска- Е Манчо, виде ли дека най- зало, та не знайе човек откуде да

после дойде'големата метла! - почне. Оратим ти за мавиюту 
среча ме налендзил се ко варена Манчо, за мавиюту. т
тиква Мита Заплесат. - Те ти пак със странскье думе! е шпц

- Я се не заплескуй, Мито! Ква Защо убаво не си кажеш айдуци и да гьишита 
разбойници, арамийе и убийце!? откуде им

- Е изгледа дошъл им йе краят, теквея паре,
кига се знайе

метла на туя мръзлицу и на това 
люто ветрище?

- Бре Манчо, я те имао за бис- Манчо! м,
трога човека и затова ти оратим - Мито, я гледа кико погрибаше кве су им мъне 
вигуративно! премийератога и повече не могу чкье заплатете

- Знайеш Мито, дека тея стран- да издържим, та ману да гледам 
скье думе ме ядосую млого. Има- телевизию...
ГрЗГтеяКстранМскве3думеГ,ета мат^мс°т™Гма'^Р до^ъгГсуаре- гюбре! После може да се повърне
!^сп: р!1ГберГквоЬорГе.:. сували три иляде и седемстотин
- Ела я ти кажем големата мет- души. Све апаши, плячкаше, ай- - Я ми кажи Мкт°-™я “се 

ла почела да работи, а ти ме пи- дуци, разбойници, убийце! Това
йе Манчо, колко цел наш Цари- - Не съм чул или не съм раз

брал, ама ми се чини дека гьи ис- 
карую кико поганци...

- Е видиш ли дека не може да су 
мавия. Мавията бре Мито, води 
целу войну с полициюту. А тия

- Я мислим Манчо, че дойде и 
ньиният ред, ама съга йе най-важ- 
но метлата да очисти големото

таш кво голема метла...
- Добре де, знам това! Дошла йе брод!

пролет, па требе голема метла да - Па свити ли су от Белград? 
се очисти свото гюбре що се на- - Ма йок! Комай у свак град гьи
събрало през зимуту... има и се повързали кико свинска

- Е видиш ли дека не знайеш црева. Най-млого су у Земун и у
нечеш да се сетиш. Големата Белград, ама и по другата гради- наши мавияши, да ме простиш, су 

метла се йе развъртела, ама не да ща не су малко... кико курве: пуцаю и кига убию
очисти побрето що йс осгало од - Па има ли некойе цревце да йе некога бегаю кико зайци, 
зимуту. Развъртела се йе да очи- стигло и до нашият дград? - Знам ли... Само иедно ми йе
сти онова що с године смърди у - Засега йоще нищо не се чуйе. ясно: почело йе големо чистенье и 
държавуту! С године се орати за Ама метлата йоще работи и не се ега даде Господ да очиеге све що 

и млодзина се стедзаоше да знайе кикво гюбре че искара от йе труло, та народът да може да
диша!

или

ньега
га очисте, ама оно се тека гювър- кьошищата...

IV,НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
ШШШШШШшШШШИЯИШШш юнгата™Баба убила 
вълк и се - 
разкаяла

"Дйе ягнища смо 
заклали,

нека се види разкош...
Едното ягнье е за свад-
буванье
а другото за збогуванье.
Аемек, едно сигурно 

че йуде -
празнуванье или 

умиранье.
Аооденьето ви просто 

не гьине

Покана ■ф-1..[гга[•пТЗ
Везните през тази седмица ще 
имат проблеми със съседи или с 
братята и сестрите си, .които 
ъзникнат от невъзможността 

проведете спокоен разговор с 
Ако сте учащ и имате изпити, по
ложете по-големи усилия от обик
новено.

Стареят, боледуват, 
животуват 
и умуват дядо и баба, 
за "златна сватба 

се готвят.
На децата в големия 

град
стигна покана:

Представителите на зодия Овен са 
в прекрасно разположение на духа 
през тдзи седмица. Имате възмож
ност 
тите

ще
Преди повече от половин век 

дядо Тодор и неговата съпруга 
баба Елена от село Искровци, 
махала Дел, живели в колибата 
си до кощарата, в която лежали 
овцете ик. Всяка вечер дядо То
дор зареждал пушката си, за да 
бъде готова през нощта, защо- 
то през Студените зимни нощи 
слизали ^ълци от Голеш план
ина и н

• да 
тях.

в
ите най-пълно талан-да израз

сй. Периодът все.-пак е труден 
за изпити.

... ЩГР Скорпион Ш1
Телците ще имат възможност да 
проявят, способностите си и през 
тази седмица, но вероятността да 
получат финансова възвръщаемо
ст е минимална. Вероятно се въз
ползват от вас. Затова предявете 
претенциите си още в понеделник.

В понеделник и вторник Скорпио
ните родени през последната де
када ще имат проблеми в дома си, 

ще се предизви 
ювъзникнали б 

дици. Любимият ви човек също съз
дава дискомфорт вкъщи.

които г 
чакван

кани от нео-
ападали овцете в обори-

През една януарска нощ въ
лк се кцЧил на покрива на ко
шарата, направил дупка и - пад
нал при «рвцете! Когато попадне 
в такова' положение, вълкът не 
дави, защото не може да излезе. 
Той се скътал в един ъгъл, а 
овцете се струпали в другия 
край на кошарата и така пре
карали нощта. Сутринта дядо 
Тодор отворил вратата на ко
шарата и вълкът се нахвърлил 
върху него, опитвайки се да из
бяга от "затвора”. Старецът ня
как си успял да го хване за уши
те и започнала борба на живот и 
смърт.

- Бабо, вълк! - извикал в раз
гара на борбата дядо Тодор. 
Баба Елена го чула, грабнала 
пушката и застреляла вълка!

Минало известно време и дя
до Тодор, който бил здравеняк, 
започнал да се навърта около 
една "шарена” невеста. Разбра
ла това баба Елена и много се 
ядосала. Хем се ядосвала, хем се 
разкайвала:

- Проклета да съм, 
убих вълка. Трябваше да 
тавя да те изяде, та сега да не ме 
ядосваш, мръснико дърти!

итови неуре-
те.

Близнаци ~ ш
й

За представителите на зодия Ст
релец в понеделник и вторн 
чаквано ще възникне верояност за 
кратко пътуване, свър 
ществяване на ваша иде 
предстои съдебно дело, I 
стта да го спечелите е минимална.

Представителите на зодия Близна
ци чувстват силен прилив на енер
гия през тази седмица, която на 
моменти може да се прояви като 
деструктивна. Затова за вас е за 
предпочитане да не предприемате 
нищо решително.

ик нео-

зано с осъ- 
я. Ако ви
вероятно-

II ■ишк
Новица Младенов

ш Асимилация 
со 5;
Ш х Ш ш

Представителите на зодия Козирог 
ще имат много добри творче 
изяви през тази седмица. Зат 
пък текущата ви работа явно ще ви 
се стори скучна, защото ще имате 
проблем с осъществяването на за- 
хдълженията.

Изпълнението
жименти за Раците се оказва много 
затруднено през тази седмица. 
Възможно е да ви пречат конку
ренти или нелоялни колеги. Не 
влизайте в пререкания.

на текущите анга-
ски
ова-Истина е, че има асимилация, ама кой прави това? 

-Кой? Па асимилицията!

Оч < "Градина край Пирота"______
‘^во на°Д^мо ману на пирочанье кига кажу "Градина 

О О край Пирота”? Па тамо су све ньньи човеци!
-Значи ни не разбирамо работете!

Мери била добра католичка. Омъжила се и имала десет 
—ь Д®Да- Но съпругът й внезапно починал, тя се омъжила отново 
ф : след две седмици, за да намери утеха в скръбта си. Родила от 
Щ него още дванайсет деца. Когато станала! на шейсет, мъжът й

: Е050 е
Представителите на зодия Лъв 
имат шансове да се справят с все- 

проблем I-----
Представителите на зодия Водо
лей, които се занимава с творене 
ще имат много сериозни проблеми 
през тази седмица, които ще са 
предизвикани от липса на финан
сова възвръщаемост и неспособно
ст от тяхна страна за успешна ко
муникация.

С.М.
ки възникнал през тази 

ниче- 
|те да

не се окаже, че сте си представяли 
нещата не такива, каквито са в де
йствителност.

седмица, но не и без посред 
ството на любовта. Внимавай

А починал и след няколко месеца и тя го последвала в гроба. Н 
Ц погребението свещеникът вдигнал поглед към небесата и
5 големиятллш ^

5?; обърнал къ&

а
задето 
го ос-

Мери, който седял ш първата пейка, се 
обърнал към него: - Прощавайте, отче, но кого имахте пред- 

Ш вид - ба^а м»или вт°рият ми баща? - Краката й, момчето ми 
- отвъРнал свещеникът. ,

Рибите през тази седмица, ще 
имат много сериозни проблеми у 
дома, които ще са предизвикани от 
липса на финансови средства и не
способност за конструктивен диа
лог с домашните.

В понеделник и вторник Девите ще 
разрешат проблем свързан с рабо
тата, но ще възникне конфликт с 
любимите им хора. Шефовете ви 
явно не са съвсем доволни от вас.Й. Миланов... ,,
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